UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA

DALYSON LUIZ ARAÚJO DE MORAIS

O Circuito Espacial Produtivo e os Círculos de Cooperação da
Carcinicultura do Rio Grande do Norte

Natal/RN
2013

DALYSON LUIZ ARAÚJO DE MORAIS

O Circuito Espacial Produtivo e os Círculos de Cooperação da
Carcinicultura do Rio Grande do Norte

Dissertação apresentada como requisito
para a obtenção do título de mestre em
Geografia pelo Programa de PósGraduação e Pesquisa em Geografia da
Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, na Área de Concentração em
Dinâmica
e
Reestruturação
do
Território.
Orientador: Profº Drº Celso Donizete
Locatel.

Natal/RN
2013

DALYSON LUIZ ARAÚJO DE MORAIS

O Circuito Espacial Produtivo e os Círculos de Cooperação da
Carcinicultura do Rio Grande do Norte
Dissertação apresentada como requisito
para a obtenção do título de mestre
junto ao Programa de Pós-Graduação e
Pesquisa em Geografia da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, na
Área de Concentração em Dinâmica e
Reestruturação do Território.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Celso Donizete Locatel
(Orientador - UFRN)

Prof. Dr. Aldo Aloísio Dantas da Silva
(Membro interno - UFRN)

Profª Drª Maria Mônica Arroyo
(Membro Externo - USP)

AGRADECIMENTOS

O trabalho de pesquisa desenvolvido no mestrado possibilitou, inicialmente, a
continuidade do amadurecimento acadêmico mediante um esforço individual e
coletivo de estudo.
Por sua vez, o mestrado permitiu um convívio acadêmico que não foi possível
obter em nossa graduação. Por isso, agradeço a Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela bolsa concedida e ao Programa de Pós
Graduação em Geografia por disponibilizar a infraestrutura necessária para que isso
fosse possível.
À Associação Brasileira de Criadores de Camarão pela atenção proferida nos
momentos de trabalho de campo e na disponibilização de materiais referentes ao
nosso tema de pesquisa.
Ao Francicélio por ter me acompanhado e recebido em sua casa durante
alguns trabalhos de campo no município de Canguaretama/RN, bem como, a
Eduardo em decorrência das frutíferas discussões mais ou menos formais, mais ou
menos descontraídas, na sala de estudos reservadas aos alunos da PósGraduação em Geografia.
Aos professores membros do Programa de Cooperação

Acadêmica

(PROCAD-NF) que a partir das missões de estudo, palestras e seminários
contribuíram significativamente para o meu processo de formação.
Aos membros do Grupo de Pesquisa Territorium, principalmente, a Luciana
que apesar da pouca idade, me ajudou consideravelmente a entender como se dá
um processo de pesquisa, haja vista, que o meu percurso acadêmico iniciado na
licenciatura, me obrigou a passar por uma forte ruptura científica.
Ao professor e Coordenador do Grupo de Pesquisa Territorium, Aldo Aloísio,
pelos ensinamentos oferecidos em suas aulas.
Ao professor e meu orientador Celso Donizete, pelas orientações ricas em
conteúdo e informação e sempre cadenciadas por palavras de apoio, confiança e
atenção.

RESUMO
Partindo do pressuposto de que à dinâmica territorial do período histórico atual é
caracterizada pela nova divisão territorial do trabalho, pela especialização regional
produtiva e por uma racionalidade que preside o movimento das mercadorias e da
informação, a teoria dos circuitos espaciais de produção torna-se fundamental para
o entendimento da organização, da regulação e do uso dos territórios por atividades
produtivas. Assim, considerando esse pressuposto e aplicando essa teoria para
analisar a área de produção do camarão no estado do Rio Grande do Norte, chegase a compreensão da dinâmica do território potiguar. Dessa forma, objetivamos em
nosso trabalho, compreender a circulação, o encadeamento das instâncias
geográficas que separam a produção, distribuição, troca e consumo do camarão
potiguar, no momento em que, especialmente, a partir da década de 1990, ocorre a
expansão da carcinicultura no litoral Norte-Riograndense. A pesquisa mostrou que
apesar da presença de um grande número de agentes na atividade, há um controle
e uma concentração do circuito nas mãos de grandes empresas. Esse controle dáse pelo número reduzido de agentes que comercializam larvas, ração, maquinas e
insumos. E no tocante à concentração, isso se dá, principalmente, na etapa da
produção propriamente dita desenvolvida nas fazendas de engorda. Nesse caso,
podemos afirmar que, há uma predominância dos pequenos produtores em números
absolutos na carcinicultura potiguar, já que boa parte possui empreendimentos de
dimensões menores que 10 ha. Entretanto, quando analisados os empreendimentos
de grande porte, estes, apesar de representarem uma porcentagem menor do total,
concentram quase que a metade das áreas cultivadas, além de controlarem boa
parte da circulação estabelecida pelo circuito espacial produtivo da carcinicultura.
Assim, evidenciam-se no circuito espacial produtivo da carcinicultura no Rio Grande
do Norte, diferenças qualitativas dos usos do território entre os agentes participantes
desse circuito. Pois um número restrito de agentes detém maiores áreas produtivas,
são dotados de um maior nível de tecnificação e possuem, em certa medida, o
controle da circulação do seu produto, enquanto que, isso não se reproduz para os
demais agentes, principalmente, aqueles dedicados a produção propriamente dita
nas fazendas de engorda.
Palavras-chave: Circuito Espacial Produtivo. Círculos de Cooperação no Espaço.
Carcinicultura. Rio Grande do Norte.

RESUMEN
Suponiendo que la dinámica territorial del período histórico actual se caracteriza por
la nueva división territorial del trabajo, por la especialización regional productiva y
por la racionalidad que preside el movimiento de las mercancías y de la información,
la teoría de los circuitos espaciales de producción se convierte fundamental para la
comprensión de la organización, regulación y del uso de territorios por las
actividades productivas. Así, teniendo en cuenta este supuesto y aplicando esta
teoría para analizar el área de la producción de camarón en el estado de Rio Grande
do Norte, se llega a comprender la dinámica del territorio Potiguar. Por lo tanto, en
nuestro trabajo pretendemos entender el movimiento, la secuencia de los casos que
geográficos que separan la producción, distribución, intercambio y consumo de
camarón Potiguar, en este momento, sobre todo a partir de la década de 1990,
sucede la expansión del cultivo de camarón en la costa norte Riograndense. La
investigación ha demostrado que a pesar de la presencia de un gran número de
agentes en la actividad, hay un control y una concentración del circuito en las manos
de grandes empresas. Este control se pasa por el reducido número de agentes de
venta de larvas, alimentación, maquinaria e insumos. Y con respecto a la
concentración, esto ocurre sobre todo en la etapa de producción en las haciendas de
engorde. En este caso, podemos decir que hay un predominio de los pequeños
productores en números absolutos en el cultivo de camarón potiguar, ya que gran
parte de los emprendimientos tienen dimensiones inferiores a 10 ha. Sin embargo,
cuando analizamos las empresas de gran escala, éstos, a pesar de representar un
porcentaje menor del total, concentran casi la mitad de las áreas cultivadas, además
de tener en el control de gran parte del movimiento establecido por el circuito
espacial productivo de la producción de camarón. Así, aparecen en el circuito
espacial productivo de la producción de camarón de Rio Grande do Norte, las
diferencias cualitativas de los usos del territorio entre los agentes que participan de
este circuito. Porque un número limitado de agentes tienen las mayores áreas
productivas, son dotados de un mayor nivel de tecnificación y tienen, hasta cierto
punto, el control del movimiento de su producto, mientras que, eso no se reproducen
por otros agentes, especialmente aquellos dedicados a la producción, efectiva, en
las haciendas de engorde.
Palabras clave: Circuitos Espaciales de Producción. Círculos de Cooperación en el
Espacio. Cultivo de Camarón. Rio Grande do Norte.
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1 INTRODUÇÃO

A realização desse estudo se deu a partir da nossa inquietação quanto à
expansão da atividade carcinicultora no estado do Rio Grande do Norte, desde sua
origem até os dias atuais, promovida por ações públicas e privadas, por diversas
empresas e agentes envolvidos com os mais variados níveis técnico, de organização
e capital. Tal expansão ocorreu em quase toda a costa litorânea do estado, facilitada
pelas condições técnicas do meio e pelo apoio do Estado através de políticas
públicas de incentivo a atividade. Consequentemente, isso promoveu novos usos do
território do estado, englobando na atividade novos territórios e novos agentes
envolvidos em todas as instâncias da carcinicultura.
A análise sob o prisma do circuito espacial produtivo da carcinicultura no Rio
Grande do Norte pretende, justamente, abarcar os fixos e os fluxos que incidem
sobre a realidade do estado do Rio Grande do Norte, aumentando a espessura das
densidades técnicas, políticas e econômicas no estado supracitado.
Os estudos sobre os circuitos espaciais produtivos se iniciam com Barrios
(1976) no projeto Metodologia para o Diagnóstico Regional (MORVEN) e são
aprofundados por Moraes (1985), Santos (1986) e ([1988] 2008b) e Santos & Laura
([2001] 2008) e operacionalizado por outros autores. Entretanto, é no texto Espaço
Geográfico, Produção e Movimento: Uma Reflexão Sobre o Conceito de Circuito
Espacial Produtivo sob a autoria de Castillo & Frederico (2010) que é elaborada uma
metodologia para a operacionalização do conceito de circuito espacial produtivo.
Neste texto os autores se propõem a demonstrar a importância e a operacionalidade
dos conceitos de circuito espacial de produção e de círculos de cooperação no
espaço, num momento que segundo os autores, “as etapas da produção e da troca
tornam-se geograficamente mais dispersas, fazendo da circulação uma prioridade e
um campo de atuação estratégica de Estados e empresas” (CASTILLO;
FREDERICO, 2010, p. 462).
Para estes autores os circuitos espaciais de produção “pressupõe a
circulação de matéria (fluxos materiais) no encadeamento das instâncias
geograficamente separadas da produção, distribuição, troca e consumo, de um
determinado produto, num movimento permanente” (CASTILLO; FREDERICO, 2010,
p. 464). Por sua vez, os círculos de cooperação no espaço. “tratam da comunicação,
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consubstanciada na transferência de capitais, ordens, informação (fluxos imateriais),
garantindo os níveis de organização necessários para articular lugares e agentes
dispersos geograficamente” (CASTILLO; FREDERICO, 2010, p. 464-465). Como
encaminhamento metodológico para a operacionalização do conceito de circuito
espacial de produção, os autores apontam para que seja identificado e analisado
alguns temas principais à saber: a atividade produtiva dominante, os agentes
envolvidos e seus círculos de cooperação, a logística e o uso e organização do
território.
Por sua vez, para Arroyo (2008), os circuitos espaciais produtivos são
formados por empresas de diversos tamanhos e alcances geográficos e que atingem
de forma articulada diferentes frações do território. Em outro texto a autora afirma,
“um circuito espacial envolve diversas empresas e ramos e, também, diversos níveis
(local, nacional, internacional)” (ARROYO, 2006, p. 79).
Podemos considerar então que os circuitos espaciais de produção e os
círculos de cooperação do espaço são formados por um conjunto de fixos materiais
e fluxos materiais e imateriais, que atuam em solidariedade durante todo o processo
de produção, distribuição, circulação e consumo de um produto e, devido a isso,
engendram nas diferentes frações ou escalas do território novos conteúdos políticos,
técnicos e organizacionais.
Dessa maneira, esta compreensão do conceito de circuito espacial de
produção e círculos de cooperação poder ser entendida a partir do conceito de
espaço geográfico colocada por Santos ([1988] 2008b, p. 85) e que pretendemos
adotar em nossa dissertação: “o espaço é, também e sempre, formado de fixos e
fluxos. Nós temos coisas fixas, fluxos que se originam dessas coisas fixas, fluxos
que chegam a essas coisas fixas. Tudo isso, junto, é o espaço”.
Assim podemos definir o espaço geográfico como este conjunto indissociável
de fixos e fluxos, ou então, como coloca Santos ([1996] 2009, p. 63 “o espaço é
formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistemas
de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o
quadro único no qual a história se dá”.
Exposto o quadro geral das bases teóricas e conceituais que nos serviram de
alicerce para o entendimento da geografia da carcinicultura do Rio Grande do Norte,
a análise do processo de consolidação desta atividade no estado nos mostrou que,
num primeiro momento, os sistemas de objetos preexistentes dificultaram as novas
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ações que se tentavam estabelecer durante as primeiras tentativas de consolidação
da carcinicultura no Rio Grande do Norte. Porém, com a introdução de novos
objetos, estes por sua vez, dotados de ciência e técnica e agora com maior
dominação sobre os objetos técnicos preexistentes, se constituiu uma organização
espacial favorável a efetivação da atividade de cultivo de camarão marinho no Rio
Grande do Norte. Com isso, houve uma expansão quantitativa e qualitativa de fixos
e fluxos da carcinicultura potiguar e brasileira. Entretanto, se por um lado a
introdução desses novos conteúdos resultou na sucessão de alguns objetos, bem
como, de algumas ações, por outro, ficou estabelecida no circuito espacial produtivo
da carcinicultura a coexistências de diferentes temporalidades, estas por sua vez,
expressas nos objetos e nas ações presentes no circuito.
Somados então fixos e fluxos, objetos e ações, que juntos compõe o meio
técnico-científico-informacional,

este

por

sua

vez,

imprescindível

para

o

aprofundamento da divisão territorial do trabalho, para a segmentação das
instâncias produtivas e para a especialização produtiva da carcinicultura, é que
procuramos dar conta do entendimento do circuito espacial produtivo da
carcinicultura no Rio Grande do Norte.
O primeiro capítulo da dissertação é composto pela introdução, momento
destinado à apresentação da abordagem teórico-conceitual utilizada no trabalho,
bem como, os motivos que nos levaram a desenvolvê-lo, além de algumas questões
empíricas e metodológicas.
Do segundo ao quarto capítulo são analisadas as instâncias produtivas do
circuito espacial da carcinicultura à saber: Laboratórios de Maturação e Larvicultura;
Circuitos Complementares de Equipamentos e Insumos e; Fazendas de Engorda e
os Centros de Processamento.
A análise desses segmentos que em funcionamento, constituem as instâncias
da carcinicultura, foi estruturada a partir das suas topologias e tipologias. As
atividades produtivas, sobretudo, as mais modernas, são organizadas a partir de
circuitos espaciais produtivos que, por sua vez, são formados por diversos agentes
distribuídos pelo território. A localização desses agentes torna-se dessa maneira, um
fator importante a ser analisada, pois nos possibilita entender a relação da unidade
produtiva com os conteúdos do espaço geográfico, sejam eles, os preexistentes e os
renovados.
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No caso da relação entre a unidade produtora e a planta de processamento
da cana de açúcar, esta situação é bem rígida “uma vez que, quando cortada, a
cana-de-açúcar se degrada em pouco tempo, exigindo a proximidade física e
geográfica (condições de mobilidade e acessibilidade) entre a lavoura e a usina”
(CASTILLO, 2009, p. 8).
Por sua vez, na carcinicultura, o fator locacional das fazendas de engorda é
tributário de condições técnicas disponibilizadas pelo meio preexistente em
solidariedade com os objetos produzidos especificamente para o cultivo do camarão.
Devido a isso, os agentes fornecedores de insumos e em menor quantidade, os
fornecedores de equipamentos, buscam localizar-se nas proximidades das fazendas
que, por seu turno, estão estabelecidas predominantemente nas regiões estuarinas.
Essa negociação permanente da localização entre as empresas com diferentes
papeis no circuito, formam verdadeiras regiões produtoras de camarão no Brasil,
com destaque para a Região Nordeste, em especial o Rio Grande do Norte. Essa
contiguidade espacial gerada por agentes da carcinicultura produz importantes
alterações na configuração regional: alterações na configuração e nas formas de
regulação que incluem o uso da terra, o transporte, o armazenamento, as relações
de trabalho, o comércio etc. É desse modo que se definem as localizações, as
topologias dos agentes da carcinicultura.
Atrelada à localização dos agentes, ou seja, as suas topologias, destacam-se
também, as diferenças técnicas, organizacionais e financeiras que caracterizam o
comportamento deles (SANTOS, [1978] 2008a e SANTOS e Silveira (2001) 2008).
Se por um lado as topologias nos ajudam a compreender os fatores locacionais, as
tipologias nos permite entender as diferenças existentes entre os agentes e os
diferentes usos do território praticado por eles, mesmo que estejam localizados em
uma mesma região produtora e estejam inseridos em um mesmo circuito. Dessa
maneira, a tipologia nos proporciona a compreensão da participação dos diferentes
agentes e de seus respectivos papeis no circuito. Nesse sentido, podemos identificar
agentes hegemônicos, ou aqueles agentes que exercem maior poder de controle e
possuem maior participação no circuito e aqueles que, de certa forma, apenas
subsistem na atividade produtiva, mas que tem importante participação na mais valia
gerada pela atividade. Topologias e tipologias, dessa maneira, são conceitos
importantes para entender o comportamento dos agentes participantes do circuito
espacial produtivo da carcinicultura no Rio Grande do Norte.

20

Os Laboratórios de Maturação e Larvicultura evidenciaram o incremento da
densidade técnica e científica na atividade, caracterizando-se como variável
balizadora para a consolidação da atividade no Rio Grande do Norte e, logo em
seguida, para outros estados do nordeste, além do estado de Santa Catarina.
As Indústrias de produção de Insumos e Equipamentos, com destaque para
as Fábricas de Ração, mostram a participação de agentes internacionais e nacionais
no circuito da carcinicultura, além de contribuir para o aumento da densidade
científica nesse setor. Diferentemente dos outros segmentos, este é o único em que
o Rio Grande do Norte não tem poder de polarização. Os principais motivos seriam a
localização geográfica e a precariedade da infraestrutura do porto do estado.
As Fazendas de Engorda representam o segmento da carcinicultura que
melhor expressa à coexistência de diferentes temporalidades na atividade, pois
atuam nessa fase da carcinicultura, agentes com os mais variados níveis técnicos,
de organização e de capital. Os centros de processamento, por sua vez,
representam um dos canais de escoamento do camarão, embora, não seja o
principal deles, mas já o fora no início da década de 2000, momento em que o
camarão brasileiro era quase todo exportado. Nesse período, alguns centros de
processamento controlavam as exportações nacionais de camarão para os Estados
Unidos e para a União Europeia. Mas, com a reconfiguração ou redirecionamento da
distribuição do camarão, em decorrência de alguns eventos de ordem internacional e
nacional, este produto passou a ser consumido totalmente pelo mercado interno
implicando assim, na extinção do monopólio desse segmento sobre a circulação da
carcinicultura brasileira e potiguar.
Como já foi dito, a análise desses segmentos foi estruturada na descrição e
na interpretação das topologias e tipologias dos fixos e dos fluxos de cada etapa. O
objetivo disso foi mostrar de forma clara e objetiva a circulação material do camarão
e dos principais insumos e, em menor grau de análise, dos equipamentos, entre os
principais segmentos do setor. A topologia dos agentes nos possibilitou entender a
seletividade dos fixos da carcinicultura, bem como, dos fluxos que chegam e que
partem destes fixos. Por sua vez, a tipologia evidenciou a presença de diferentes
agentes em cada segmento da carcinicultura e foram nas fazendas de engorda,
onde a diversidade de agentes foi mais percebida. As topologias e as tipologias da
carcinicultura realçaram a importância da Região Nordeste, mas, sobretudo, do
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estado do Rio Grande do Norte, quanto à participação na atividade de cultivo de
camarão marinho.
No quinto capítulo passamos para a análise da integração dos segmentos do
circuito espacial produtivo da carcinicultura no Rio Grande do Norte, dissertando
sobre os círculos de cooperação no espaço. Nessa atividade, os círculos de
cooperação são sensivelmente percebidos nas relações estabelecidas entre os seus
segmentos durante o processo de produção, bem como, entre produtores e
associações, instituições e produtores, além do Estado e os produtores. Entre os
segmentos da carcinicultura, destaca-se o acompanhamento técnico praticado pelos
Laboratórios de Maturação e Larvicultura e pelas Fábricas de Ração junto às
Fazendas de Engorda. Por sua vez, a relação existente entre as associações e
produtores é facilmente percebida através da participação da Associação Brasileira
de Criadores de Camarão (ABCC) no circuito produtivo da carcinicultura. Esta
associação tem grande participação na circulação de informação em todo o circuito,
além de desenvolver o papel de intermediação entre o Estado e os interesses dos
produtores. Já a relação entre produtores e instituições se dá, principalmente, pela
normatização da atividade envolvendo instituições nacionais e internacionais. Por
fim, os círculos de cooperação estabelecidos entre o Estado e os produtores
ocorrem, a priori, em dois níveis institucionais, no estadual através dos benefícios
fiscais e a nível nacional por meio do fornecimento de crédito.
Em seguida, no sexto e último capítulo, discutiu-se acerca da sujeição no
circuito espacial produtivo da carcinicultura, com destaque para o Rio Grande do
Norte e as relações de monopolização da distribuição do camarão. Esta discussão é
dividida em dois momentos, sendo o primeiro o período em que o camarão era
direcionado, principalmente, para o mercado externo, onde a circulação era
monopolizada por um grupo pequeno de agentes e, num segundo momento, a
situação atual, a qual toda a produção nacional de camarão é consumida
internamente. Nesse atual momento, vários agentes participam da circulação, porém
com resultados bem diferentes. Pois os grandes e médios produtores alcançam
mercados mais longínquos e realizam contratos mais satisfatórios com grandes
redes de restaurantes e supermercados de várias regiões do país. Já os micros e
pequenos produtores, têm um alcance mais regional para o seu produto. Entretanto,
o aspecto negativo está na formação do preço, visto que, esta tipologia de
produtores, por não ter uma grande capacidade de por em movimento o seu
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produto, submetem-se a ação de agentes intermediários. Assim, para conseguir um
rendimento que lhe possibilite pelo menos investir no próximo ciclo, o pequeno
produtor acaba vendendo a sua produção por valores bem abaixo do mercado.
Em relação ao processo de pesquisa, esta dissertação é resultado de
pesquisas estatísticas e documentais realizadas, principalmente, na Associação
Brasileira de Criadores de Camarão, onde foram recolhidas revistas e outros
documentos que continham informações sobre a forma de funcionamento da
carcinicultura brasileira, mas, sobretudo, do Rio Grande do Norte. Dentre esses
materiais, destaca-se as informações obtidas do Censo da Aquicultura de 2011,
realizado por essa associação em parceria com o Ministérios da Pesca e
Aquicultura. Essa dissertação é resultado também de 10 trabalhos de campo
realizados no Rio Grande do Norte, além de contatos com produtores por meio de
telefonemas e e-mails. Neste período de dois anos, tivemos a oportunidade de
recolher dados e entrevistas nas principais regiões produtoras de camarão no Rio
Grande do Norte, bem como, na Associação Brasileira de Criadores de Camarão, na
Cooperativa de Criadores de Camarão (COOPERCAM), na Secretaria de Tributação
do Rio Grande do Norte, além de entrevistas com pessoas que já tiveram algum
engajamento político sobre as questões que envolvem essa atividade no estado
potiguar.
Assim, o trabalho que segue, reconhece e analisa as novas dinâmicas
geográficas do meio técnico-científico-informacional do Rio Grande do Norte, num
contexto de modernização periférica e de inserção competitiva de frações do
território potiguar nos mercados nacionais e internacionais, sendo identificado o
circuito espacial produtivo da carcinicultura e os seus respectivos círculos de
cooperação, além de apresentar também a empirização desse movimento.
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2 DENSIDADE CIENTÍFICA E CONSOLIDAÇÃO DA CARCINICULTURA: A
PARTICIPAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE MATURAÇÃO E LARVICULTURA

A técnica de criação de camarão em viveiro (carcinicultura) tem seu início na
década de 1930 no Japão. Logo essa atividade se expande no continente asiático,
tornando-o, até os dias atuais, a principal região produtora de camarão em viveiro do
mundo. Em decorrência do seu pioneirismo, o Japão por muito tempo foi referência
com relação às pesquisas científicas nessa atividade. Boa parte das espécies
cultivadas nos países da Ásia e em alguns países da América do Sul tinha origem
japonesa.
Entretanto, a partir do início da atividade, diversos outros países passaram a
se inserir no segmento produtivo do camarão. As especificidades territoriais dos
países refletidas, sobretudo, pela materialidade natural e artificial existente nas
áreas produtoras, assim como veremos mais adiante, contribuíram para o
desenvolvimento de uma maior variedade de espécies cultivadas.
A produção propriamente dita do camarão em viveiro estava condicionada
pelos seguintes atributos: a) solo impermeabilizado para a construção dos viveiros
ou, no caso de alguns países como, por exemplo, o Japão que não possui grandes
áreas de solo impermeabilizado, o uso de materiais não porosos para revestir todo o
viveiro; b) água doce ou salgada com potencial de renovação no interior do sistema
de cultivo da fazenda; c) temperatura da água adequada às características da
espécie cultivada; d) temperatura do ar com baixa variação térmica durante o ano e
com elevadas temperaturas; e) larvas e pós-larvas de camarão para povoar os
viveiros; f) matrizes reprodutoras oriundas ou de ambiente artificial ou de origem
silvestre; g) técnicos responsáveis pelo processo de reprodução de larvas e póslarvas; h) objetos elaborados para o uso na fazenda de camarão, outros produzidos
para diversas finalidades, porém utilizados também pela carcinicultura e; i) mão de
obra sem qualificação específica direcionada a atividades de manejo dos viveiros,
alimentação do camarão, despesca e outros serviços comuns à fazenda.
Percebe-se uma importância fundamental da configuração territorial (objetos
naturais e artificiais que constituem o meio geográfico) para a carcinicultura. Dentre
os objetos naturais, ou melhor, os dados naturais do meio, destacam-se o solo, a
água e a temperatura do ar. No tocante aos objetos artificiais destacam-se todo o
sistema de engenharia usado na produção propriamente dita: tanques de
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larvicultura, tanques de engorda, bombas de aeração da água, ração, calcário usado
na preparação do solo dos viveiros com o objetivo de reduzir a quantidade de
bactérias, e outros equipamentos e insumos menos especializados.
Na década de 1970, o governador do Rio Grande do Norte, Cortez Pereira,
sabendo da existência dessa atividade na Ásia e também na América do Sul, envia
ao Japão técnicos com a função de estudar e importar as técnicas de criação de
camarão em viveiros. Ainda no início desta mesma década, técnicos americanos e
japoneses a convite do Governador, visitam a cidade do Natal e ao observarem as
condições locais do ecossistema manguezal (solo com elevado grau de
impermeabilização, temperatura da água com baixo nível de variação durante todo o
ano, capacidade de renovação da água promovida pelo regime natural das marés
nos estuários e temperatura do ar com baixa amplitude térmica e elevada durante
quase todo o ano), enfatizaram sobre as condições locais favoráveis a esta
atividade. Em 1973 esteve em Natal Cornelius C. Mock, até então, um dos maiores
pesquisadores na área da carcinicultura, pertencente ao Laboratório de Galveston,
no Texas, Estados Unidos. Em seu curso intensivo sobre a carcinicultura afirmou,
“andei em vários países e visitei diversas instituições, porém não encontrei
condições tão ideais como às que vi em Natal para a elaboração de um projeto de
criação de camarão em viveiros” (DIÁRIO DE NATAL – 10º FASCÍCULO, 1999, p.
266).
Sabendo da possibilidade do estado em efetivar a criação de camarão em
viveiro, devido à condição favorável proporcionada pelos dados naturais e artificiais,
sobretudo, nas áreas estuarinas do estado, o governador Cortez Pereira
estabeleceu uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que
cedeu 50 hectares distribuídos na margem esquerda do Rio Potengi localizado na
cidade do Natal, mais precisamente no bairro Salinas (Mapa 01). O resultado dessa
iniciativa do governador foi à criação em 1973 do Projeto Camarão. Esse projeto foi
pioneiro em território brasileiro no desenvolvimento de pesquisas voltadas a
adaptação de espécies de camarão ao ambiente artificial de cultivo.
Podemos aferir dessa maneira que o Projeto Camarão foi o primeiro evento
significativo para o início da carcinicultura no Rio Grande do Norte. Evento que
segundo Santos ([1996] 2009, p. 144), trata “de um instante do tempo dando-se em
um ponto do espaço”. No caso da carcinicultura, a sua efetivação no território
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potiguar foi resultado de um conjunto de variáveis locais e globais que juntas se
materializaram no município de Natal.
Mapa 01 - Bairro Salinas: Área Onde o Projeto Camarão Deu Início

Fonte: Banco de Dados PROCAD-NF, 2012.
Elaboração: O autor.

Localmente combinaram-se os atributos naturais e artificiais do meio
geográfico com a sensibilidade política do Governador Cortez Pereira e sua equipe.
Juntaram-se a essas variáveis locais a técnica de cultivo de camarão existente em
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outros países, com destaque, para a praticada no Japão e importada pelo Projeto
Camarão.
Devido ao pioneirismo proporcionado pelo Projeto e a convergência dos
momentos1 que caracteriza o período atual, pode-se dizer que a escala de ação
produzida pelas pesquisas iniciais do Projeto Camarão extrapolou os limites
estaduais alcançando outros estados da federação. Logo após o início das
pesquisas voltadas para o cultivo de camarão no Rio Grande do Norte, o estado de
Santa Catarina também inicia em parceria com o estado potiguar pesquisas voltadas
para a produção de camarão em viveiro. Já no início da década de 1980, o
governador da Bahia convida os técnicos do Projeto Camarão para repassarem o
know-how de suas pesquisas.
Além dos já mencionados fatores edafoclimáticos favoráveis a carcinicultura
no estado, outros aspectos, porém econômicos e sociais, complementaram o
discurso de justificativa de implantação da atividade no RN. O governador Cortez
Pereira fundamentou-se nas conseqüências do processo iniciado na década de
1960 de modernização e concentração da atividade salineira em apenas alguns
municípios do estado potiguar. A modernização e a concentração da atividade
salineira deixaram para trás diversas salinas desativadas, sobretudo em alguns
municípios do litoral oriental (Mapa 02 e 03). Além das áreas em desuso por parte
das salinas, o desemprego resultante desse processo seria outra preocupação para
o então governador do estado. Dessa maneira, a carcinicultura resolveria dois
problemas de uma só vez, otimizar espaços e empregar uma massa desempregada.
Além disso, a carcinicultura poderia se consolidar como uma nova variável
econômica dinamizadora do território potiguar.
Os novos usos do território praticado pela carcinicultura em detrimento da
atividade salineira foi mencionado por Silva (2004), num trabalho sobre a evolução
da carcinicultura no Rio Grande do Norte, com ênfase para o município de
Canguaretama. Segundo essa autora o município em questão, a partir de 1935, teve
um significativo aumento na produção de sal o que levou a instalação de importantes
empresas salineiras. “Todavia, a reestruturação tecnológica do setor salineiro
causou grande quebra na economia municipal em face do desemprego” (SILVA,
1

Nunca houve antes a possibilidade oferecida pela técnica à nossa geração de ter em mãos o
conhecimento instantâneo do acontecer do outro. “Essa é a grande novidade, o que estamos
chamando de unicidade do tempo ou convergência dos momentos” (SANTOS, 2009b, p. 28).
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2004, p. 29). Com isso, “mais tarde, assumiu a expressão na área em questão, a
carcinicultura” (idem).
Mapa 02 - Municípios Produtores de Sal Antes do Processo de
Modernização, Concentração e “Desnacionalização” das
Salinas Potiguares

Mapa 03. Municípios produtores de sal após o processo de
modernização, concentração e “desnacionalização” das salinas
potiguares
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A materialidade “esse componente imprescindível do espaço geográfico”
(SANTOS, [1996] 2009) herdada das salinas falidas, foi fundamental para a
viabilização da atividade da carcinicultura potiguar. As antigas salinas já haviam
aberto áreas significativas em alguns municípios litorâneos em meio à vegetação do
manguezal para a extração do sal marinho. Algumas dessas áreas adaptadas à
extração de sal foram refuncionalizadas e nelas foram construídos viveiros para o
processo de cultivo de camarão. A maioria das empresas que deixaram de produzir
sal venderam suas terras, algumas delas adquiridas de imediato por outras que logo
deram início ao cultivo de camarão, ao passo que, algumas antigas empresas
salineiras deixaram de produzir sal e em seguida, passaram a produzir camarão,
como por exemplo, a empresa Marine no município de Canguaretama.
Além das áreas das antigas salinas refuncionalizadas pelas demandas da
produção do camarão, alguns objetos correlatos foram significativos nesse
momento. É o caso das rodovias e também das estradas, algumas delas abertas
para dá acesso as fazendas produtoras de sal que, logo passaram a ser
aproveitadas pela circulação das demandas da carcinicultura potiguar.
Outro elemento significativo nesse processo de herança herdada pela
carcinicultura são as próprias pessoas, em sua maioria, trabalhadores com
experiência e vivência nas atividades do campo. Essas pessoas antes mesmo da
geografização da atividade da carcinicultura, já se apresentavam como candidatos
aos postos de emprego que, por ventura, viessem a se estabelecer no estado.
Alguns deles tinham como vantagem a experiência nas atividades do campo e
outros tinham como justificativa, o desemprego produzido pela falência de algumas
salinas.
O processo de geografização da carcinicultura no Rio Grande do Norte, ou
seja, de materialização e ao mesmo tempo de funcionamento da atividade de cultivo
de camarão no território potiguar, produziu uma batalha incessante entre as
temporalidades e as materialidades preexistentes e os novos conteúdos adicionados
ao território do estado, por meio desta atividade. Isso acabou resultando na
coexistência de diferentes temporalidades refletidas nas materialidades usadas pelo
circuito produtivo do camarão.
A presença da materialidade natural apropriada, os objetos preexistentes,
estes refuncionalizados para atender ao uso da carcinicultura, somados aos novos
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objetos introduzidos e todos, agindo em sistema, metamorfosearam o meio
geográfico e com isso, um primeiro intento de adaptação do meio às necessidades
produtivas se estabeleceu. Porém, uma situação significativa desse primeiro
momento da carcinicultura pode ser evidenciada: a sobreposição do meio natural em
alguns aspectos da produção impôs a carcinicultura potiguar a necessidade de uma
maior artificialização do meio geográfico para uma menor dependência dos atributos
naturais preexistentes. Dessa maneira, os Laboratórios de Maturação e Larvicultura
tiveram um papel central para a consolidação da atividade de cultivo de camarão
marinho no Rio Grande do Norte e em todo o Brasil.
O meio geográfico ou mais precisamente, o espaço geográfico do período
atual, é dotado de objetos elaborados, segundo Santos ([1996] 2009), a partir dos
mandamentos da ciência e se servem de uma técnica informacional da qual lhes
vem o alto coeficiente de intencionalidade com que servem às diversas etapas da
produção.
Por sua vez, embora essa atual configuração do espaço geográfico tenha se
estabelecido, sobretudo, a partir da década de 1970 com o advento e o avanço das
tecnologias de informação e comunicação, bem como, do aprimoramento de
métodos científicos em diversas áreas do conhecimento e da produção, o seu
estabelecimento se dá de forma desigual no espaço geográfico, este entendido
como uma totalidade.
A expressão desigual do atual espaço geográfico, denominado por Santos
([1994] 2008c) de meio técnico-científico-informacional, faz com que determinadas
parcelas do território, bem como, algumas atividades produtivas, sejam mais bem
dotadas de técnica, ciência e informação, produzindo assim, uma densidade técnica
e científica no tempo e no espaço.
A densidade técnica e científica seria então, dada pela quantidade e
qualidade dos objetos técnicos produzidos. Objetos estes, dispostos para atender
prontamente as intenções dos que o conceberam e produziram, objetos muito mais
perfeitos que a própria natureza (SANTOS, [1996] 2009).
Nesse sentido, a densidade técnica e científica, entendida como a expressão
desigual dos objetos e das ações característicos do meio técnico-científicoinformacional, nos ajuda a entender a forma como essa variável foi sendo
incorporada na carcinicultura até possibilitar a consolidação da atividade no Brasil,
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mais especificamente, no Rio Grande do Norte, por meio da relação indissociável
entre o meio preexistente e as novas técnicas de produção de camarão.
A produção do camarão que se dá nas fazendas de engorda, onde o
crustáceo adquire peso e tamanho necessário para serem introduzidos no mercado
consumidor, tem a sua etapa inicial ainda nos laboratórios de maturação e
larvicultura.
Nos laboratórios são desenvolvidas as Pós-larvas (Pl´s) que, após a fase de
engorda realizada nas fazendas, resultarão no camarão consumido nos diversos
estabelecimentos que comercializam esse produto. Neles podem ser desenvolvidos
dois processos: 1) Maturação – produção dos nauplios (primeiro estágio das larvas)
a partir de matrizes reprodutoras oriundas de linhagens geneticamente modificadas;
2) produção das Pós-larvas, estágio subsequente aos nauplios.
Porém, alguns laboratórios não possuem a fase de

Maturação e

consequentemente precisam adquirir os nauplios de outros laboratórios. Após
adquirir os nauplios, esses laboratórios cultivam as larvas entre 15 e 20 dias até
alcançar o estágio de Pl´s. Entretanto, esse período pode variar dependendo das
características nas quais se deseja obter para uma determinada linhagem como
crescimento acelerado ou resistência e, somente após as larvas atingirem o estágio
de Pl´s elas podem ser comercializadas com as fazendas de engorda.
Esta relação interdependente entre Laboratórios de maturação e larvicultura e
a Fazenda de engorda é um dado do atual avanço científico da atividade de cultivo
de camarão marinho. Até a segunda metade da década de 1980, aproximadamente,
15 anos de existência da técnica de camarão marinho no Brasil, os laboratórios de
maturação

e

larvicultura

eram praticamente

inexistentes na

atividade

da

carcinicultura.
De 1973 a 1986 as larvas e Pl´s utilizadas nas fazendas tinham duas origens:
1) o Projeto Camarão contava com uma infraestrutura na qual, desenvolvia
pesquisas de aclimatização de espécies selvagens ao ambiente artificial de cultivo.
Inicialmente, as pesquisas do projeto concentraram-se em espécies selvagens
nativas2, retiradas dos rios e aclimatizadas em tanques berçários. Após alguns dias
(10 a 20 dias) essas espécies eram colocadas nos viveiros de engorda do próprio
projeto, na tentativa de avaliar a viabilidade das espécies quanto à taxa de
2

A primeira espécie nativa na qual o projeto dedicou suas pesquisas foi a Penaeus brasilienses.
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sobrevivência e velocidade de crescimento; 2) A outra forma de se obter as larvas e
Pl´s foi praticada diretamente pelos produtores sem interferência do Projeto
Camarão. Essa prática era realizada a partir dos carcinicultores que retiravam da
gamboa dos rios os camarões, ainda em estado larval e, em seguida, povoavam os
seus viveiros. Esse método rudimentar para obtenção de larvas e Pl´s não obteve
bons resultados, pois a taxa de sobrevivência das espécies era extremamente baixa
e o período que os camarões levavam para adquirir peso comercial adequado, se
constituía bastante oneroso, tornando assim, o negócio inviável.
Dessa maneira, em poucos anos após o início do Projeto Camarão e o
fracasso com a espécie nativa Penaeus brasilienses, o projeto passou a importar
matrizes reprodutoras da espécie Penaeus monodon das Filipinas. O diferencial
entre essas espécies ia além da sua origem, sendo a primeira nacional e a segunda
estrangeira. A espécie Penaeus monodon, diferentemente da nacional, era
produzida a partir das matrizes reprodutoras previamente selecionadas em tanques
berçários nas Filipinas e importadas pelo Projeto Camarão.
Essa espécie bastante comercializada entre a Ásia (território de produção) e
os Estados Unidos e Japão (territórios consumidores), se mostrava viável para a
produção no Rio Grande do Norte, do ponto de vista dos técnicos e produtores da
época, tendo em vista, a sua adaptação a configuração territorial em outros países
produtores. Porém, assim como a espécie nativa, essa espécie exótica também não
alavancou a atividade, especialmente, devido à exigência do mercado mundial
quanto ao preço e o tamanho do camarão, pois os custos gerados para se alcançar
um peso comercializável no mercado mundial tornou o processo produtivo muito
caro, reduzindo assim, a margem de lucro a níveis insatisfatórios para os agentes
potiguares.
Em detrimento dos insucessos com as espécies nativas e exóticas,
anteriormente mencionadas, o Projeto Camarão já na década de 1980 e, nesse
momento, sobre a coordenação da Empresa Agropecuária do Rio Grande do Norte
(EMPARN), juntamente com a Companhia Industrial do Rio Grande do Norte
(CIRNE), subsidiária do grupo holandês AKZO e possuidora de 600 hectares de
viveiros localizados em Macau/RN, passaram a importar a espécie exótica Penaeus
japonicus oriunda do Japão, sendo a CIRNE a primeira grande empresa a se
interessar por essa atividade. Anteriormente a ela, o Projeto possuía parceria
apenas com pequenos produtores localizados em suas imediações.
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Até

1984,

a

produtividade

anual

por

hectare

da

CIRNE

era

de

aproximadamente 300 quilos e possuía uma exportação de aproximadamente 500
toneladas/ano de camarão congelado. Tais exportações eram divididas entre os
Estados Unidos e o Japão. Essa produtividade foi significativa para as experiências
da época, tendo em vista, o quadro de insucessos que vigorava na carcinicultura
brasileira. A elevação da produtividade da carcinicultura, no inicio da década de
1980, foi beneficiada pelo período de estiagem que ocorreu de 1981 a 1983, no qual
proporcionou ótimas condições naturais no momento de adaptação da espécie
Penaeus Japonicus (1978-1983). Todavia, em 1986 com o fim desse fenômeno e o
início de chuvas intensas, nas quais modificaram bastante as condições de
salinidade das águas que abasteciam os viveiros, a CIRNE começou a desativar sua
produção de camarão, pois argumentou que, a espécie exótica já não tinha mais o
mesmo comportamento anterior e assim, os lucros não satisfaziam as metas da
empresa. Outras espécies nativas como a L. subtilis, L. paulensis e L. schimitti,
foram incorporadas as pesquisas no Rio Grande do Norte e também no estado de
Santa Catarina, porém sem grandes sucessos (Quadro 01).
Quadro 01 – Principais espécies de camarão e características
Nome da Espécie

Penaeus monodon

Penaeus Japonicus

L. Subtilis

L. Paulensis

Características
Também conhecido como camarão tigre
devido às listras heterogêneas em sua
carcaça, é oriundo do pacífico e tem como
principal região produtora a costa sul do
continente asiático. Tem sua reprodução
em ambiente artificial de maturação e
larvicultura controlada por laboratórios em
diversos continentes, sobretudo, na Ásia e
na América do Sul.
Espécie oriunda do extrativismo, bem
como, da reprodução em laboratórios de
Maturação e Larvicultura. Com uma
distribuição geográfica bem ampla tem
predominância de captura e produção no
sul e no leste do continente asiático.
Espécie oriunda do extrativismo. É
capturado em quase toda a costa
brasileira, no norte da América do Sul, bem
como, na costa leste da América Central.

Espécie de camarão capturada na costa
sudeste e sul do Brasil. Entretanto, sua
ocorrência se dá de Ilhéus/BA até o sul da
Argentina. Para algumas comunidades
pesqueiras, este camarão é importante
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fonte de renda.
Espécie de camarão obtida através do
extrativismo e da produção em ambiente
artificial de cultivo. Desde o ano 2000, esta
espécie é a que mais vem sendo produzida
nas fazendas de cultivo da América, além
Litopenaeus
da gradativa introdução nas fazendas da
Ásia, onde são utilizadas diversas espécies
Vannamei
nativas. Esta espécie é originaria do
Pacífico Oriental, sobretudo, na costa do
México e do Peru. A dominação genética
dessa espécie alterou significativamente as
suas características naturais.
Fonte: Alimentação e Agricultura das Nações Unidas: Departamento de Pesca e Aquicultura (FAO),
2013. Disponível em: <http://www.fao.org>.

Esse quadro de fracassos nas pesquisas de adaptação de espécies nativas e
exóticas, ao meio geográfico do Rio Grande do Norte, a partir de 1986, passa a
contar com a participação do laboratório Aquatec, de iniciativa privada e de capital
nacional e estrangeiro. Este laboratório em consonância com as pesquisas da
EMPARN, durante 10 anos concentrou os esforços, sobretudo, na validação da
espécie Litopenaeus vannamei, espécie exótica, porém com grande desempenho
nas fazendas de camarão da América do Sul. Nesse período, as pesquisas voltadas
para a engenharia genética haviam avançado bastante na carcinicultura, as quais
voltaram-se para o domínio da genética da espécie supracitada e que por sua vez,
apresentou resultados muito satisfatórios.
2.1 TOPOLOGIA DOS LABORATÓRIOS DE LARVICULTURA
A biotecnologia é uma das mais novas e revolucionárias tecnologias
desenvolvidas nos últimos 40 anos. Esta tecnologia tem se direcionado, sobretudo,
para a área da engenharia genética, que, a partir da identificação, isolamento e
clonagem de genes, consegue modificar as características do DNA, responsável
pela transmissão genética dos seres vivos (ELIAS, [1996] 2003).
Esse tipo de tecnologia, característica do período atual denominado por
Santos ([1994] 2008c) de técnico-científico-informacional, se expressou na
carcinicultura brasileira a partir da década de 1990, com a dominação genética da
espécie Litopenaeus vannamei. A domesticação e a reprodução seletiva dessa
espécie tornou-se prática difundida com benefícios claramente demonstrado:
fortalecer a resistência a doenças, aumentar a produtividade e reduzir a
dependência de linhagens selvagens (PRESTON; CLIFFORD, 2002).
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As primeiras matrizes reprodutoras da espécie Litopenaeus vannamei foram
importadas na década de 1990, a partir de laboratórios Norte-americanos, porém as
demais linhagens passaram a ser reproduzidas nos próprios laboratórios localizados
em território nacional, sendo a empresa Aquatec, localizada no município de
Canguaretama/RN, a pioneira nessas pesquisas. O seu corpo de pesquisadores em
conjunto com a Universidade Federal de São Carlos e a Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, construíram um Banco de DNA da espécie L. vannamei e
desde então, passaram a produzir linhagens adaptadas ao meio geográfico nacional.
Em seguida, outros laboratórios também começaram a investir na validação da
espécie L. vannamei.
A partir dessa década, houve uma expansão quantitativa e qualitativa dos
laboratórios de maturação e larvicultura, sobretudo, na Região Nordeste do país
(Cartograma 01). No ano de 2001 estavam em funcionamento 24 laboratórios de
produção de Pl´s no Brasil, gerando um total de 7.915.150.000 Pl´s/ano, com
projeções de aumentar significativamente a oferta de Pl´s para o ano de 2002
(Tabela 01).
Por sua vez, a Tabela 01 confirma a importância do Rio Grande do Norte
quanto à concentração desse segmento da carcinicultura, o qual no ano de 2001
reunia um total de seis laboratórios e uma produção de 2,56 bilhões Pl´s. Esses
números representaram 27,3% da quantidade total de laboratórios de larvicultura em
operação no Brasil e 32,3% da produção brasileira de Pl´s. A distribuição dos
laboratórios de larvicultura no território do Rio Grande do Norte pode ser observado
no Cartograma 02.
O Cartograma 03 evidencia uma concentração dos laboratórios de produção
de Pl´s na Região Nordeste do país, haja vista, que a maior demanda por esse
insumo se dá justamente nessa região brasileira. Observa-se também a maior
densidade de laboratórios em território potiguar, sendo seguido pelo estado do
Ceará, porém este último com maior produção de camarão, chegando em 2001 a
produzir 11.333 toneladas.
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Cartograma 01 – Brasil: Distribuição dos Laboratórios de Larvicultura
(1998 e 2001)

Fonte: ROCHA, I.; RODRIGUES, J. Estatísticas da Carcinicultura Brasileira, 2001.
Elaboração: O autor.
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Tabela 01 – Brasil: Produção de Pós-Larvas (2001 e 2002)
Capacidade em 2001
Póslarvas/mês

Empresa

UF Nauplios/mês

Aqualider

PE

Aquamar

RN

Aquamaris

PB

13.780.000

Aquanorte

PI

210.000.000

Aquasul

RN

Aquatec

RN

Aquacrusta

CE

Bahia Pesca

BA

Compescal

450.000.000
-

Pós-larvas ano Nauplios/mês

85.000.000

Pós-larvas/mês Pós-larvas ano

9.000.000.000

600.000.000

85.000.000

1.200.000.000

-

-

50.000.000

600.000.000

16.488.000

192.000.000

28.000.000

14.000.000

170.000.000

20.000.000

191.000.000

210.000.000

50.000.000

600.000.000

50.000.000

600.000.000

-

107.285.000

1.287.430.000

600.000.000

200.000.000

2.400.000.000

9.200.000

110.400.000

-

40.000.000

480.000.000

60.000.000

3.500.000

42.000.000

80.000.000

5.000.000

60.000.000

CE

180.000.000

50.000.000

150.000.000

600.000.000

90.000.000

1.000.000.000

Cond. Dos
Camarões

ES

40.000.000

8.000.000

20.000.000

40.000.000

8.000.000

96.000.000

Conpar

RN

80.000.000

20.000.000

200.000.000

120.000.000

25.000.000

250.000.000

Equabrás Lab I

RN

35.000.000

384.000.000

-

35.000.000

420.000.000

Equabrás Lab II

RN

46.000.000

492.000.000

500.000.000

46.000.000

552.000.000

Equabrás Lab IV

RN

-

-

-

46.000.000

552.000.000

Equabrás Lab III

CE

-

52.000.000

528.000.000

500.000.000

52.000.000

624.000.000

Lusomar

BA

240.000.000

60.000.000

720.000.000

480.000.000

120.000.000

1.440.000.000

MPE - 3
laboratórios

BA

623.220.000

135.360.000

1.624.320.000

806.820.000

135.360.000

1.624.320.000

Seafarm

CE

Secom

PI

75.000.000

18.000.000

199.000.000

100.000.000

27.000.000

330.000.000

Tecmares

PE

120.000.000

31.000.000

370.000.000

240.000.000

70.000.000

840.000.000

Tecnarão

RN

85.000.000

16.600.000

200.000.000

150.000.000

30.000.000

360.000.000

UFSC Lacmar

SC

120.000.000

40.000.000

200.000.000

150.000.000

50.000.000

350.000.000

24

3.177.000.000

753.433.000

7.915.150.000

5.204.820.000

Total

500.000.000

Projeção 2002

-

380.000.000

-

105.000.000

150.000.000

1.228.360.000 14.698.320.000

Fonte: ROCHA, I.; RODRIGUES, J. Estatísticas da Carcinicultura Brasileira – 2001.

No Rio Grande do Norte, percebe-se uma concentração de laboratórios de
larvicultura no litoral sul do estado, devido à importância produtiva dessa região. Já
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no ano de 2001, ocorre a implantação de um laboratório no município de Touros,
haja vista, a expansão da região produtiva do camarão para o litoral norte do estado.
Por seu turno, no ano de 2004, o número de laboratórios localizados no Brasil
passou para 36 e a produção de Pl´s para 15.645.138.626, ou seja, um incremento
de 50% e 97,66% respectivamente (Tabela 02). O Rio grande do Norte deteve 13 do
total de laboratórios (36,11%) e produziu 8.090.224.241 Pl´s (51,71%).
Cartograma 02 – Rio Grande do Norte: Distribuição dos Laboratórios de
Larvicultura (1998 e 2001)

Fonte: ROCHA, I.; RODRIGUES, J. Estatísticas da Carcinicultura Brasileira, 2001.
Elaboração: O autor.
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Tabela 02 – Brasil: Quantidade de Laboratórios, Produção de Nauplios e Pl´s
de Camarão (2004)
Estado

Nº Total Laboratórios

Produção de Nauplios

Produção de Pl´s

RN

13

27.907.000.000

8.090.224.241

CE

4

13.900.000.000

2.126.683.000

BA

9

8.400.000.000

1.887.540.385

PE

3

20.818.000.000

1.510.091.000

PI

3

6.700.000.000

1.370.000.000

SC

4

750.000.000

660.600.000

TOTAL

36

78.467.000.000

15.645.138.626

Fonte: Censo Aquicola, 2004.

No último censo realizado em 2011, foram registrados em operação 26
laboratórios de maturação e larvicultura. Por sua vez, a produção total de Pl´s
chegou a 1.964.910.000. Logo, percebe-se uma redução considerável desse fixo
geográfico da carcinicultura, se comparado com os números de 2004. Foram
fechados 10 laboratórios no intervalo entre 2004 e 2011 e a redução de Pl´s chegou
à casa de 87%. Só os laboratórios do estado do Ceará no ano de 2004 produziram
mais Pl´s do que toda a produção brasileira de 2011.
Essa redução no número total de laboratórios e da produção de Pl´s entre os
anos de 2004 a 2011 é reflexo da crise que a atividade de criação de camarão em
viveiro vem passando no Brasil desde 2005. Esta questão será discutida no capítulo
sobre a circulação.
No ano de 2011, a Região Nordeste continuou com o maior número de
laboratórios de maturação e larvicultura, sendo o Rio Grande do Norte o estado com
o maior quantitativo, 10 no total. No estado potiguar, a distribuição dos laboratórios
ocorreu de forma coesa com as regiões produtoras de camarão, ou seja, localizados
praticamente em todo o litoral do estado (Cartograma 03).
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Cartograma 03 – Brasil, Região Nordeste e Rio Grande do Norte:
Distribuição dos Laboratórios de Maturação e larvicultura (2011)

Fonte: Censo Aquicola - MPA/ABCC, 2011.
Elaboração: O autor.

O Cartograma 03 demonstra que no Rio Grande do Norte os laboratórios
estão presentes em toda a região produtora de camarão do estado, sendo o litoral
sul, aquele com o maior número desse fixo geográfico da carcinicultura. Nessa
região

destacam-se

os

municípios

de

laboratórios e Canguaretama com dois laboratórios.

Nísia

Floresta

com

três
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2.2 TIPOLOGIA DOS LABORATÓRIOS DE LARVICULTURA NO RN

A tipologia dos laboratórios de larvicultura instalados no Rio Grande do Norte
procura, ao mesmo tempo, evidenciar a densidade técnica presente neste segmento
do circuito espacial produtivo da carcinicultura, bem como, a diversidade técnica
existente nesta fase da atividade. Para isso, as informações utilizadas tem como
fonte o Censo Aquicola de 2011, o qual reuniu aspectos como as espécies
produzidas,

as

fases

de

produção

realizadas

por

cada

laboratório,

o

desenvolvimento de pesquisas e controle de doenças, a quantidade e a qualidade
técnica da mão de obra empregada nessa etapa da carcinicultura, além da forma
como são transportadas as Pós-larvas que saem dos laboratórios em direção as
fazendas de engorda.
2.2.1 Espécies produzidas
Todos os laboratórios instalados no Rio Grande do Norte produzem a espécie
Litopenaeus vannamei e apenas um, o Laboratório Larvi, desenvolve pesquisas com
outras espécies (M. Rosembergii e M.Carcinus). Ambos os laboratórios são de
capital nacional, embora alguns, como o laboratório Aquatec, tenham iniciado suas
atividades com capital estrangeiro.
2.2.2 Fases de produção
Dos 10 laboratórios do Rio Grande do Norte, apenas quatro possuem unidades
de maturação de nauplios: Biomar localizado no município de Touros, Potiporã
também com sede em Touros, Aquatec e Tecmares ambos localizados no município
de Canguaretama. Os demais laboratórios (Aquasul, Equabrás, Vannamei, FAIF´s,
Larvi e Aquamar) por não possuírem a fase de maturação, necessitam adquirir as
larvas de outros laboratórios.
Os laboratórios Biomar, Aquasul, Aquatec e Tecmares produzem os seus
próprios reprodutores, estes por sua vez, são obtidos a partir da seleção individual
das larvas com as melhores condições genéticas. Contudo, o Aquatec e o Potiporã,
são os únicos dentre os 10 em operação que fornecem nauplios a outros
laboratórios.
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2.2.3 Pesquisa e controle de doenças
Por outro lado, apenas os laboratórios Potiporã e Aquatec possuem laboratórios
próprios para monitoramente de enfermidades do camarão, aspecto importante para
uma atividade que sofre constantemente com o avanço de doenças que muitas
vezes devasta grandes regiões produtoras.
2.2.4 Mão de Obra nos Laboratórios de Maturação e Larvicultura
Nos últimos anos houve o surgimento e a expansão de cursos técnicos de nível
médio em instituições públicas na área da aquicultura. Além de cursos técnicos, teve
também, a criação de cursos de nível superior nessa área. Quanto aos cursos
técnicos podemos destacar aqueles oferecidos pelos Institutos Federais dos estados
do Ceará, Santa Catarina, Paraná, Pará, bem como, o curso técnico em aquicultura
na Escola Agrícola de Jundiaí – Unidade Acadêmica Especializada em Ciências
Agrárias (UFRN).
No ano de 2011 foram oferecidos 11 cursos de graduação em aquicultura
presencial e a distância no Brasil, os quais obtiveram 958 matrículas, sendo 930 em
instituições federais e 28 em instituições estaduais. Na Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, mais precisamente no departamento de Ciências Biológicas,
funciona o curso na modalidade presencial de Aquicultura, com disciplina de 60h
voltada exclusivamente para a carcinicultura. Além dos cursos específicos da área
da aquicultura, outros cursos correlatos como, Biologia e Veterinária, se direcionam
as demandas da pesquisa científica da carcinicultura.
Os laboratórios de maturação e larvicultura, segundo o censo de 2011,
geraram um total de 878 empregos, sendo 70 temporários e 808 efetivos. Quanto ao
nível de conhecimento escolar/técnico, do total de trabalhadores, 683 possuíam o
nível médio e 75 o nível superior. Embora no questionário não esteja explicito,
acreditamos que uma quantidade considerável dos trabalhadores de nível médio
tenha obtido o título de técnico em cursos direcionados a aquicultura e em específico
a carcinicultura. Por sua vez, os 75 com curso superior são formados em Biologia,
Veterinária, Aquicultura, Química e outros cursos com atribuições que abrangem as
pesquisas em maturação e larvicultura de camarões (Tabela 03).
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Tabela 03 – Brasil: Total de Trabalhadores nos Laboratórios de Maturação e
Larvicultura de Camarões (2011)
Estados

Serviços Gerais
(Temporários)

BA
CE
PB
PE
PI
RN
RS
SC
SE
TOTAL

Serviços Gerais
(Contratados)

0
20
0
0
8
39
3
0
0
70

Nível Médio

19
274
4
35
48
402
5
13
8
808

Nível Superior

16
219
3
34
11
385
0
7
8
683

3
12
1
1
9
39
5
5
0
75

Fonte: Censo Aquicola - MPA/ABCC, 2011.

O Rio Grande do Norte foi o estado que mais se destacou na quantidade de
empregos gerados nesse segmento da carcinicultura, apresentando um total de 39
empregos temporários e 402 contratados, sendo 385 de nível médio e 39 de nível
superior. Do total de empregos efetivos em laboratórios de maturação e larvicultura
no Rio Grande do Norte, 167 foram gerados pelo laboratório Potiporã (41%) e 115
pelo laboratório Aquatec (28%). Estes laboratórios também foram os que mais se
destacaram quanto a empregos de nível superior, 11 e 12 respectivamente (Tabela
04).
Tabela 04 – Rio Grande do Norte: Caracterização dos Trabalhadores dos
Laboratórios de Maturação e Larvicultura de Camarão (2011)
Laboratórios

Serviços Gerais Serviços Gerais
(Temporários)
(Contratados)

Nível Médio

Nível
Superior

Biomar

15

30

40

5

Aquasul

0

19

18

1

Equabrás

1

8

8

0

Laboratório Vannamei

4

8

4

1

FAIFS

0

8

7

1

Laboratório Larvi

5

19

14

5

Potiporã

0

167

156

11

Aquatec

0

115

103

12

Tecmares

0

26

25

1

Aquamar

14

2

10

2

TOTAL
Fonte: Censo Aquicola - MPA/ABCC, 2011.

39

402

385

39
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2.2.5 Transporte das Pós-Larvas

Com relação ao transporte das Pl´s até as fazendas de engorda, a forma
como este serviço é realizado pelos laboratórios é bastante heterogêneo. Tal
diversidade pode ser retratada por meio das respostas concedidas pelos laboratórios
ao Censo Aquicola de 2011. Perguntados se utilizam sacos plásticos em caixas de
isopor usadas (Figura 01), dois laboratórios (Aquasul e Equabrás) responderam que
sim. Por sua vez, dois laboratórios responderam que utilizam sacos plásticos em
caixas de isopor novas.
Além dessa forma de transportar este insumo, todos os laboratórios
informaram utilizar caixas transportadoras de Pl´s (Figura 02). Algumas empresas
possuem a sua própria frota de caminhão com esse sistema e outras empresas
terceirizam esse serviço (Figuras 03 e 04)
Contudo, outras duas empresas informaram que utilizam sacos plásticos em
caixas de papelão novas e mais duas empresas afirmaram utilizar somente em
algumas situações, apenas sacos plásticos.
Figura 01 – Transporte de Camarão por Meio de Sacos Plásticos em Caixa
de Isopor Usada

Fonte: Instituto da Pesca. Disponível em: http://www.pesca.sp.gov.br
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Figura 02 – Caixa Transportadora de Pós-Larva de Camarão

Fonte: Empresa Trevisan. Disponível em: <http://www.trevisanequipamentos.com.br>.

Figura 03 – Caminhão com Caixa Transportadora de Pós-Larvas3.

Fonte: Empresa Trevisan. Disponível em: <http://www.trevisanequipamentos.com.br>.

3

A empresa Trevisan Equipamentos Agroindustriais LTDA com sede no estado do Paraná e
possuidora de estabelecimentos de distribuição em diversos estados do país, é uma das principais
empresas de fabricação dessas caixas, bem como, de diversos equipamentos para a aquicultura.
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Figura 04 – Prestador de Serviços Autônomo

Fonte: Cartão entregue pelo proprietário ao autor.

Portanto, esse conjunto de informações sobre os Laboratórios de Maturação e
Larvicultura mostram a atual densidade científica presente na atividade criatória de
camarão, embora, alguns agentes expressem de forma mais quantitativa e
qualitativa este aspecto do meio geográfico atual. Além disso, a topologia dos
laboratórios evidenciou a importância do Rio Grande do Norte neste segmento da
carcinicultura, bem como, a distribuição deles pelas regiões produtoras de camarão
potiguar.
De forma sucinta, podemos observar no Quadro 02 a tipologia dos agentes
envolvidos diretamente nessa etapa da produção de camarão, assim como o raio de
abrangência e nível técnico de cada uma.
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Quadro 02 – Resumo da tipologia das empresas que atuam na etapa de
produção de larvas de camarão, no circuito espacial de produção no estado do
RN
Empresa

Biomar

Localização

Touros

Aquasul

Nísia Floresta

Equabrás

Nísia Floresta

Laboratório
Vannamei

Maxaranguape

FAIFS

Galinhos

Característica
Produz apenas a espécie L. vannamei.
Os reprodutores são oriundos do
próprio laboratório. Não comercializa
nauplios com outros laboratórios. As
principais formas de transporte da pl´s
até
as fazendas
são,
caixas
transportadoras e sacos plásticos em
caixas de papelão nova.
Produz apenas a espécie L. vannamei.
Não possui unidade de maturação,
neste caso, necessita adquirir nauplios
de outro(os) laboratórios.
As
principais formas de transporte da pl´s
até as fazendas são, sacos plásticos
em caixas de isopor usadas e caixas
transportadoras de pl´s.
Produz apenas a espécie L. vannamei.
Não possui unidade de maturação,
neste caso, o laboratório adquire
nauplios da empresa Compescal
localizada no município de Aracati/CE.
. As principais formas de transporte
das pl´s até as fazendas são, sacos
plásticos em caixas de isopor usadas
e caixas transportadoras de pl´s.
Produz apenas a espécie L. vannamei.
Não possui unidade de maturação,
neste caso, o laboratório adquire
nauplios
da
empresa
Aquasul
localizada no município de Nísia
Floresta/RN. As principais formas de
transporte das pl´s até as fazendas
são, sacos plásticos em caixa de
isopor novas e caixas transportadoras
de pl´s.
Produz apenas a espécie L. vannamei.
Não possui unidade de maturação,
neste caso, o laboratório adquire
nauplios da empresa SEAFARM
localizada no município de Aracati/CE.
As principais formas de transporte das
pl´s até as fazendas são, sacos
plásticos em caixas de isopor novas e
caixas transportadoras de pl´s.

Abrangência

Rio Grande do
Norte e
Nordeste.

Rio Grande do
Norte e
Nordeste.

Rio Grande do
Norte e
Nordeste.

Rio Grande do
Norte e
Nordeste.

Rio Grande do
Norte, Paraíba
e demais
estados
nordestinos.
Continua
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Continuação

Empresa

Laboratório
Larvi

Potiporã

Localização

Macau

Touros

Aquatec

Canguaretama

Tecmares

Canguaretama

Aquamar

Nísia Floresta

Elaboração própria.

Característica
Além de produzir pl´s da espécie L.
vannamei, este laboratório também
desenvolve pesquisas com outras
espécies. Não possui unidade de
maturação, neste caso, o laboratório
adquire nauplios da empresa Aquasul
localizada no município de Nísia
Floresta/RN. As principais formas de
transporte das pl´s até as fazendas
são, caixas transportadoras de pl´s e
sacos plásticos em caixas de papelão
novas.
Produz apenas a espécie L. vannamei.
Possui sua própria unidade de
maturação e comercializa nauplios
com outros laboratórios. As principais
formas de transporte das pl´s até as
fazendas são, caixas transportadoras
de pl´s e sacos plásticos em caixas de
papelão novas.
Produz apenas a espécie L. vannamei.
Possui sua própria unidade de
maturação, além de contar com
parceria com outro laboratório, este
por sua vez, especializado em
desenvolver linhagens cada vez
melhoradas
geneticamente.
Comercializa nauplios com outros
laboratórios. O laboratório utiliza,
principalmente, caixas transportadoras
de pl´s para levar o seu produto até as
fazendas.
Produz apenas a espécie L. vannamei.
Possui sua própria unidade de
maturação, porém não comercializa
nauplios com outros laboratórios. A
principal forma de transporte das pl´s
até as fazendas é uso de caixas
transportadoras de pl´s acopladas em
caminhões.
Produz apenas a espécie L. vannamei.
Contudo, por não possuir sua própria
unidade de maturação, o laboratório
adquire os nauplios de terceiros.
Assim como os demais laboratórios, o
Aquamar
utiliza
as
caixas
transportadoras de pl´s para levar as
pós-larvas até as fazendas de
engorda.

Abrangência

Rio Grande do
Norte e
Nordeste.

Rio Grande do
Norte e
Nordeste

Rio Grande do
Norte, Nordeste
e também,
outros estados
produtores.

Rio Grande do
Norte e
Nordeste.

Rio Grande do
Norte e
Nordeste.

48

Esta etapa do circuito espacial produtivo da carcinicultura, por sua vez, antecede
a fase de produção propriamente dita do camarão que se dá nas fazendas de
engorda. A relação entre laboratórios e fazendas de engorda, devido à função de
cada um no circuito espacial produtivo do camarão, caracteriza a existência da
solidariedade organizacional, fruto de uma divisão territorial do trabalho e de uma
interdependência funcional. Uma não existiria sem a outra. Pelo menos foi o que
mostrou os insucessos ocorridos até meados da década de 1990.
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3 O CONSUMO PRODUTIVO E O CIRCUITOS COMPLEMENTARES DE
INSUMOS E EQUIPAMENTOS
Ainda na primeira etapa produtiva do circuito espacial de produção do
camarão, encontramos a participação importante do setor de insumos e
implementos que, por sua vez, juntamente do segmento de produção e
comercialização das pl´s, compreendem parte do conjunto de atividades à montante
do cultivo desse crustáceo. São empresas produtoras de capital fixo e insumos que,
contribuem de maneira significativa para aumentar a rede de relações estabelecidas
no interior do circuito espacial produtivo do camarão.
Nesse sentido, já afirmava Marx ([1857-1858] 2011, p. 45) que, “a produção é
imediatamente consumo”, pois, para existir a primeira é necessário dispor de um
conjunto de elementos, matérias-primas e equipamentos que, no seu processo
constante de uso, são alterados e desgastados. Para isso, ele adota a conceituação
dada pelos economistas de consumo produtivo, ou seja, “a produção enquanto
imediatamente idêntica ao consumo, e o consumo enquanto imediatamente
coincidente com a produção” (idem).
É nesse sentido que entendemos e consideramos a existência de circuitos
complementares de insumos e equipamentos coexistindo paralelamente com os
principais segmentos da carcinicultura, contribuindo para o funcionamento destes.
Porém, nos colocamos frente a frente com uma dificuldade encontrada em nossa
pesquisa, a de mapear esses agentes, bem como, discutir sobre seus aspectos
qualitativos, pois a maioria deles atua em economias de escala e não de escopo.
Por exemplo, o calcário, muito utilizado nas fazendas de engorda, é produzido para
diversos fins e consumidos por diversos setores produtivos, assim como alguns
equipamentos utilizados nos laboratórios de larvicultura e nas fazendas, estes por
sua vez, também estão presentes em laboratórios e atividades produtivas de outras
ordens. Mesmo assim, como veremos mais adiante, tentamos tornar esses
segmentos complementares da carcinicultura tangíveis em nossa pesquisa.
O circuito espacial de produção da carcinicultura é ainda complementado por
outros circuitos espaciais de produção, em particular das indústrias de fertilizantes
nitrogenados e fosfatados, probióticos e de fabricação de ração. Estes insumos são
os mais utilizados nas fazendas de camarão, embora a densidade do seu uso varie
entre os agentes. Porém, a ração é o único dentre eles que é produzida
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especificamente para produção do camarão, enquanto que os demais são
produzidos para diversas funcionalidades. Por isso, a análise dos agentes
responsáveis pelas fábricas de ração nos possibilita compreender mais um dos
diferentes usos do território praticado pelos diferentes agentes vinculados a
carcinicultura. A importância desses fixos geográficos é tão significativa para o setor
carcinicula que, eles foram incorporados no Censo da Aquicultura de 2011, fato que
não se reproduziu para os demais agentes produtores de insumos incorporados por
essa atividade.
Além dos insumos incorporados pela carcinicultura, diversos equipamentos,
alguns especializados e outros não, também fazem parte desse circuito. Entretanto,
qualquer tentativa de alcançar uma topologia e uma tipologia detalhada, assim como
estamos tentando fazer para os principais segmentos da carcinicultura, tornou-se
inviável, devido a multiplicidade de equipamentos presentes no circuito espacial
produtivo da carcinicultura.
Por isso, nos detivemos com maior atenção às fábricas de ração em
decorrência da capacidade de mobilização desses fixos geográficos e, num curto
momento, uma discussão mais geral dos principais equipamentos utilizados no
circuito, bem como, os lugares de origem deles.
3.1 FÁBRICAS DE RAÇÃO
A carcinicultura, como destacado anteriormente, além de ser complementada
pela participação das indústrias de fertilizantes nitrogenados e fosfatados,
probióticos, tem a de fabricação de ração como principal complemento. Assim, a
ração é dentre os insumos, aquele capaz de incorporar ao circuito espacial produtivo
da carcinicultura um agente especializado em atender exclusivamente uma
determinada demanda da atividade. Em função disso, nossa análise sobre os
principais insumos da carcinicultura se concentrará na produção de ração.
Enquanto que, o uso de alguns insumos no cultivo de camarão pode se dá a
partir das condições financeiras, organizacionais e técnicas dos produtores, a ração,
por sua vez, torna-se imprescindível para o cultivo de camarão e está em todas as
unidades de produção (Figura 05).
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Figura 05 - Ração Utilizada para Alimentar os Camarões no Viveiro

Fonte: Foto registrada em trabalho de campo, 2012.

Esse produto está entre os principais itens na estrutura de custo de produção
do camarão cultivado, participando com aproximadamente 52% do custo total da
produção. Funcionando em sistema com outros insumos e com diversos
equipamentos, este produto tem importante participação na viabilidade técnica e
financeira da carcinicultura marinha, pois promove o crescimento do camarão nos
viveiros de engorda a partir do seu consumo e da consequente conversão dos seus
componentes em massa.
A sua utilização como insumo imprescindível para a efetivação da criação de
camarão marinho em viveiros, acompanhou o processo de evolução das pesquisas
científicas de validação de espécies de camarão adaptadas ao meio geográfico
brasileiro. Devido a isso, o uso da ração por todos os produtores de camarão no
Brasil é uma expressão territorial das inovações físico-químicas que se capilarizaram
no campo brasileiro nas últimas décadas.
O desenvolvimento da indústria química, segundo Elias ([1996] 2003, p. 76)
“liberou o homem do limitado círculo das matérias-primas naturais, com
propriedades fixas, desenvolvendo ampla escala de materiais sintéticos, que
possuem propriedades intencionalmente apropriadas”. Entre a extensa gama de
novos produtos, a ração, é hoje, largamente utilizada pelos carcinicultores. Ela é
resultado de pesquisas científicas elaboradas a partir do comportamento do
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metabolismo das espécies, com o objetivo de atingir determinados fins (crescimento
acelerado, melhor taxa de conversão de alimento em massa, entre outros). A ração
para camarão de cultivo apresenta diversas variações, cada qual voltada para um
determinado tipo de ambiente de cultivo.
Durante o Projeto Camarão, a ração assim como quase tudo que envolvia o
cultivo do camarão, era elaborada no interior da própria fazenda. Os produtores
produziam uma farinha a partir de lulas, peixes e outros componentes triturados e
adicionados aos viveiros.
Entretanto, com os esforços científicos direcionados ao desenvolvimento de
espécies adaptadas ao meio geográfico brasileiro, a necessidade de insumos
artificiais que minimizassem ou eliminassem a sobreposição do meio natural as
necessidades produtivas da carcinicultura, fez com que a ração também fosse cada
vez mais cientificizada. Dessa maneira, desde a adoção da espécie Litopenaeus
vannamei (a partir da década de 1990), a ração artificial produzida por indústrias
especializadas no ramo, passou a ser usada por todos os produtores do setor.
A produção da ração é realizada por indústrias direcionadas a nutrição de
diversos tipos de animais. Algumas delas, em uma mesma planta de produção,
desenvolvem diferentes tipos de alimentos para diferentes tipos de animais, por sua
vez, algumas outras, dedicam plantas industriais inteiras a produção apenas de
ração direcionada a carcinicultura. Dessa maneira, aquelas que possuem em suas
plantas industriais diversas unidades de produção de ração, em decorrência dos
diferentes tipos de animais atendidos pelos seus produtos, possuem uma
localização bem diferente daquelas que se dedicam, exclusivamente, a produzir
ração para atender as demandas da carcinicultura.
Por tanto, estas características técnicas, organizacionais e econômicas das
fábricas de ração vão influenciar diretamente na topologia das suas unidades, bem
como, dos seus centros de distribuição. Por sua vez, estas características, elucidam
uma tipologia das indústrias de fabricação de ração para camarão bastante
significativa, embora a quantidade destes agentes da carcinicultura seja bem inferior
aos demais agentes dos segmentos discutidos até aqui.
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3.1.1 Topologia dos agentes presentes na instância de produção de ração
Segundo o Censo Aquicola de 2011 realizado pela Associação Brasileira de
Criadores de Camarão em parceria com o Ministério da Pesca e Aquicultura, nove
indústrias de fabricação de ração localizadas no país forneciam ração especializada
para a carcinicultura (Figuras 06 e 07).
Figura 06 – Fachada da Fábrica de Rações Para Camarões da Empresa
Guaraves Localizada em Guarabira/PB

Fonte: Guaraves, 2012. Disponível em: <http://www.guaraves.com.br/a-guaraves/expansao/>.

A empresa Guaraves, com origem no ramo da avicultura e de capital nacional,
tem sua fábrica de rações localizada no município de Guarabira/PB. No Rio Grande
do Norte a empresa possui um centro de armazenamento e distribuição dos seus
produtos, sendo eles, aves e ração para camarão. A Guaraves está no mercado de
rações para camarões desde a primeira metade da década de 2000, momento em
que a carcinicultura se consolida no país. A empresa conta com uma topologia toda
concentrada na Região Nordeste, onde no estado da Paraíba, concentram-se todos
os seus fixos responsáveis pela produção de aves e ração para camarão. No
momento, a Guaraves está ampliando sua indústria de ração e processamento por
meio da construção de uma nova filial no estado do Piauí.
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Figura 07 – Pátio para Estoque de Rações da Guaraves Localizado no
Município de Guarabira/PB

Fonte: Guaraves (2012). Disponível em: <http://www.guaraves.com.br/aguaraves/expansao/>.

Por sua vez, a empresa IRCA, com sua planta de produção de ração
especializada para nutrição animal localizada no município de Carpina/PE, possui
mais de 120 produtos destinados as áreas de Equinocultura, Bovinocultura de corte
e leite, Ovinocultura, Caprinocultura, Carcinicultura, Piscicultura, Avicultura de corte
e postura, Suinocultura, Estrutiocultura, Cunicultura, Coturnicultura, Aves domésticas
e Pet-food. A empresa de capital nacional, pertencente ao Grupo Rancho Alegre,
este, por sua vez, dono de várias outras empresas que atuam no agronegócio
brasileiro. No segmento de nutrição de camarões a empresa passou a atuar desde a
década de 1990. No Rio Grande do Norte, a empresa conta com representante que
recolhe os pedidos dos seus clientes e faz a solicitação junto à empresa das
demandas dos produtores localizados no estado potiguar.
Já a empresa Pratigi Alimentos, possui sua indústria de fabricação de ração
para peixes, camarões e animais domésticos como cachorros e gatos no município
de Castro Alves/BA. Esta empresa, segundo o Censo Aquicola (2011) é de capital
nacional e atua no mercado de ração para camarões há menos de cinco anos. No
Rio Grande do Norte, a Pratigi tem pouca aceitação entre os produtores de camarão.
No estado, a empresa conta apenas com um representante, este por sua vez,
distribuidor somente da linha Petfood.
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Deve-se mencionar ainda a empresa Malta Cleyton de origem mexicana, com
parte de suas ações adquiridas recentemente pelo grupo francês InVivo, com
presença em mais de 18 países, tem sua linha de produtos dedicada a nutrição de
diversos tipos de animais entre eles o camarão. Esta empresa possui sua matriz no
município de Paulínia/SP, já a sua planta de produção industrial de ração
direcionada a nutrição de camarões marinho está localizada no município de São
Lourenço da Mata/PE. Esta empresa é detentora de uma das marcas de ração para
camarão mais consumida entre os produtores brasileiros e está no mercado desde a
década de 1990. No Rio Grande do Norte a Malta Clayton conta com representantes
comerciais, bem como, com revendas autorizadas dos seus produtos.
A empresa Evialis do Brasil Nutrição Animal Ltda, outra participante do
segmento de produção de ração para camarões, integra o mesmo grupo empresarial
da Malta Clayton e, devido a isso, a Evialis, por meio da sua marca Presence,
compartilha das mesmas instalações industriais utilizadas por aquela outra empresa.
Dessa maneira, a topologia de ambas as empresas se confundem no território. A
Evialis, com mais de 20 anos produzindo ração para camarões, tem no Rio Grande
do Norte três centros de distribuição de rações localizados nos municípios de Natal,
Mossoró e Currais Novos.
O Grupo Guabi, um dos maiores produtores de alimentos para animais em
todo país, possui oito unidades fabris em cinco estados do Brasil, além de um centro
de distribuição exclusivo no nordeste. Para a produção de ração direcionada a
nutrição dos camarões de cultivo, a empresa conta com uma unidade fabril
localizada em Pernambuco e outra no estado do Ceará. No Rio Grande do Norte,
mais precisamente na capital do estado, a Guabi instalou um centro de distribuição e
armazenamento dos seus produtos, haja vista, a grande demanda de rações de
diversos tipos, principalmente, aquelas voltadas para a nutrição do camarão. Esta
empresa é de capital nacional e uma das mais antigas no ramo de rações para
camarões, pois atua nesse mercado há mais de 20 anos.
Por sua vez, a empresa Polinutri Alimentos S/A possui quatro unidades de
fabricação de ração animal, estando uma localizada em Osasco/SP, outra em
Eusébio/CE, uma terceira em Maringá/PR, bem como, a unidade localizada em
Treze Tílias/SC. Além das indústrias de produção, a empresa conta com um
laboratório em Maringá/PR e um centro de distribuição em Lajedo/PE. A unidade
fabril localizada em Eusébio/CE é responsável pela produção de sua linha de ração
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voltada à nutrição de camarões. Com o auxílio do centro de distribuição localizado
em Lajedo/PE e de diversos representantes em vários estados, capilariza o seu
produto pelo território. No Rio Grande do Norte, a Polinutri conta com dois
representantes situados em Natal. Esta empresa brasileira ampliou sua produção de
ração para o segmento de nutrição de camarões ainda na década de 1990.
Por seu turno, a indústria de rações FRI-RIBE pertencente ao grupo Nutreco,
este por sua vez, presente em diversos países do mundo por meio dos seus
produtos de nutrição animal e alimentação de peixes de viveiros, possui cinco
fábricas localizadas em cinco estados brasileiros: São Paulo, Goiás, Minas Gerais,
Ceará e Piauí. Nas unidades do Ceará e Piauí é produzida a linha Fri-Acqua
Camarão, com variedades direcionadas aos diferentes sistemas de cultivo. A
empresa de capital nacional e estrangeiro está nesse mercado desde a década de
2000. Segundo o Censo Aquicola (2011) a empresa não conta com centros de
distribuição e nem com representantes comerciais, sendo o principal canal de
comercialização da empresa, a venda direta ao cliente final.
Por fim, a indústria Integralmix Agroindustrial Ltda., de capital nacional, com
participação nos circuitos espaciais produtivos de diversos segmentos da
agropecuária, sobretudo, nordestina, possui duas fábricas de produção de ração
para diversos tipos de animais, dentre eles, o camarão de cultivo. A fábrica
localizada no município de Paulo Afonso na Bahia é responsável, desde a década
de 2000, por toda a produção da linha Aquamix direcionada a nutrição de camarões
de cultivo. A empresa tem como escopo de mercado a Região Nordeste, embora,
segundo informações do seu site, também circule seus produtos nos estados de São
Paulo e Pará. Na Região Nordeste, a pecuária, a avicultura e a carcinicultura, são os
setores que mais consomem os produtos da Integralmix. O principal canal de
comercialização da empresa se dá por meio da venda direta, eliminando assim, a
necessidade de centros de distribuição e representantes comerciais.
O Rio Grande do Norte apesar da sua significativa participação no circuito
espacial produtivo da carcinicultura (primeiro estado em quantidade de fazendas em
operação, segundo estado no quesito produção total, estado com o maior número de
laboratório de larvicultura e etc.), não detém em seu território, indústrias de
fabricação de ração. Em entrevista com presidentes de cooperativas, bem como,
com produtores de camarão, a justificativa dada por esses agentes para a rarefação
desse segmento da carcinicultura em território potiguar é a de que: 1) a maioria das
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indústrias produz rações para vários tipos de animais e atendem a diversas regiões
do país, dessa maneira, a localização de uma indústria de ração no Rio Grande do
Norte, devido a posição geográfica deste estado, elevaria bastante os custos com os
transportes dos insumos e das rações e; 2) o Porto de Natal tem uma capacidade
muito restrita de embarque e desembarque, fato que dificulta o recebimento de
alguns insumos, como por exemplo, a farinha de peixe, importada dos Estados
Unidos por meio de navios que, o porto da capital do estado potiguar, não
conseguiria comportar em seu pátio de carga e descarga.
Por sua vez, os portos de Suape em Pernambuco, Pecem no Ceará,
Cabedelo na Paraíba e o Porto de Salvador ao contrário do Porto de Natal, possuem
uma infraestrutura que suporta a circulação produzida pelas demandas das
indústrias de ração. Aspecto importante para a grande concentração das fábricas de
ração nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Bahia (Cartograma 04). Dessa
maneira, a localização das indústrias de produção de ração é tributária de uma
organização espacial que vai além da quantidade de produtores no seu entorno
imediato, pois estes agentes necessitam também, dos fixos geográficos produtores
das condições de fluidez exigidas pela empresa.
Além das questões locacionais, as características técnicas e organizacionais
das indústrias de fabricação de ração, nos ajudam a entender o comportamento
desse segmento no circuito espacial produtivo da carcinicultura.
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Cartograma 04 – Região Nordeste: Localização das Indústrias de Fabricação
de Ração para Camarões (2011)

Fonte: Censo Aquicola - MPA/ABCC, 2011.
Elaboração: O autor.
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3.1.2 Tipologia dos agentes envolvidos na instância de produção de ração
Para entender a participação dos diferentes agentes presentes na etapa da
produção da ração para camarão, inicialmente, propomos uma discussão sobre a
importância desse segmento para a consolidação da carcinicultura brasileira, o qual
reforçou ainda mais a densidade científica na carcinicultura. Em seguida, lançamos
mão de algumas informações disponibilizadas no Censo Aquicola de 2011,
sobretudo aqueles relacionados aos aspectos tecnológicos, as relações de
cooperação estabelecidas com os produtores de camarão, as formas de
comercialização, além das pesquisas científicas e desenvolvimento de inovações em
uma atividade que sofre constantemente com algumas enfermidades que, por sua
vez, repercutem diretamente no ritmo da alimentação dos crustáceos. A análise
desses aspectos tem o objetivo de desvendar os diferentes portes dos agentes
responsáveis pela produção da ração para camarões, bem como, os usos do
território praticado por esses agentes.
3.1.2.1 O uso da ração especializada na carcinicultura
A utilização da ração especializada para camarões, produzida a partir de
pesquisas científicas, se deu em solidariedade com os avanços genéticos
desenvolvidos pelos laboratórios de maturação e larvicultura. Ambas as inovações
ocorridas no setor da carcinicultura expressão a reestruturação produtiva das
atividades agropecuárias nas últimas décadas. Dessa maneira, algumas indústrias
de fabricação de ração como a Evialis do Brasil com a marca Presence e a Guabi
Nutrição Animal, estão nesse segmento há mais de 20 anos. Porém, a maioria das
indústrias de ração para camarão ingressou no circuito espacial produtivo da
carcinicultura já na década de 2000, momento de consolidação da carcinicultura no
país.
Empresas como a Guaraves Alimentos, Irca Nutrição e Avicultura, Malta
Clayton do Brasil, Polinutri Alimentos S/A, Nutreco FRI-RIBE do Brasil e Integral
Agroindustrial Ltda., segundo o Censo Aquicola de 2011, atuam no mercado
brasileiro de ração para camarão há pelo menos cinco anos, algumas delas atuando
há 10 anos. Por sua vez, a Pratigi Alimentos está presente no segmento de
fabricação de ração para camarão há menos de cinco anos.
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Contudo, a maioria das empresas antes mesmo de fabricar rações para
camarão, já estavam presentes em território brasileiro, participando de outros
circuitos espaciais produtivos da agropecuária nacional. Algumas delas como a
Guaraves Alimentos, Irca Nutrição e Avicultura, Guabi Nutrição Animal e Nutreco
FRI-RIBE do Brasil atuam no mercado brasileiro de rações há mais de 30 anos, um
intervalo em alguns casos, acima de 10 anos entre a instalação dessas empresas e
o início no segmento de rações para camarão. Isto mostra que a atividade da
carcinicultura impôs uma reestruturação interna a essas firmas, que passaram a
expandir o seu portfólio de produtos para além daquelas atividades já consolidadas
no país há pelo menos três décadas.
3.1.2.2 Aspectos tecnológicos das empresas presentes na instância de produção de
ração
A reestruturação produtiva, caracterizada, sobretudo, pelos incrementos
científicos-técnicos nos processos produtivos do campo, cada vez mais, tem
promovido uma redução significativa dos limites impostos pelo meio natural à
atividade agropecuária em geral. Nesse sentido, a técnica adotada nas atividades do
campo tem se direcionado ao uso de objetos artificiais menos dependentes dos
objetos naturais.
O uso da ração produzida por indústrias especializadas na fabricação desse
insumo é um bom exemplo dessa superação do meio natural pelas atividades
produtivas agropecuárias. Sabe-se que as rações balanceadas apresentam
inúmeras vantagens quando comparadas às tradicionais misturas de compostos
naturais. Nesse sentido, as principais vantagens seriam:

padronização e

balanceamento adequado dos nutrientes, eliminação da seleção de alimentos, maior
digestibilidade e destruição de organismos patogênicos e fabricação a partir das
características do metabolismo do animal, bem como, das necessidades impostas
pelo produtor.
Entretanto, no processo de fabricação da ração, assim como de outros
produtos, a técnica adotada também é influenciada pelas condições financeiras e
organizacionais da firma.
Dessa maneira, os processos mais utilizados na fabricação de rações, em
especial, para camarões, são a extrusão e a peletização. Ambos os processos
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resultam em alimentos balanceados, mas existem diferenças consideráveis entre os
produtos.
O processo de extrusão é caracterizado pelo cozimento dos ingredientes sob
alta pressão, umidade e temperatura, em um curto espaço de tempo. Este processo
propicia maior digestibilidade do alimento, além de melhorar a palatabilidade da
ração. Outra vantagem é a versatilidade em relação ao controle da textura,
densidade (grau de expansão) e formato do alimento. Os produtos extrusados
podem ser oferecidos em diversas formas e tamanhos, o que traz vantagens
também em relação à atratividade. Este conjunto de fatores destaca o processo de
extrusão como vantajoso, em relação aos processos mais tradicionais na fabricação
de rações. Por sua vez, a peletização consiste na compactação de ingredientes,
formando pequenas unidades chamadas pelets. Para esta transformação, umidade,
pressão e temperatura também estão envolvidas, porém em menor intensidade,
resultando em grau de cozimento reduzido. Este processo é utilizado na fabricação
de aproximadamente dois terços das rações mundiais, devido ao baixo custo de
produção e a facilidade no manejo dos equipamentos. Quando confrontada com o
processo de extrusão, a peletização apresenta desvantagens em relação a
digestibilidade,

eliminação

de

organismos

patogênicos

e

palatabilidade

(LAWRENCE, A. et ali, 2003).
Das indústrias de fabricação de ração para camarão em operação, apenas
três (IRCA Nutrição e Avicultura, Pratigi Alimentos S/A e Guabi Nutrição Animal)
produzem rações extrusadas, ou seja, com maior teor de eficiência tecnológica no
processo de nutrição do camarão. As demais produzem ração peletizada.
Com relação a capacidade total de produção mensal de ração para camarões,
a Guaraves Alimentos, a IRCA Nutrição e Avicultura, bem como, a Pratigi Alimentos,
informaram ao Censo Aquicola (2011) ter a capacidade de produzir 3 mil
toneladas/mês. Por seu turno, a Malta Clayton do Brasil, a Evialis do Brasil Nutrição
Animal (Presence), a Guabi Nutrição Animal, a Polinutri Alimentos S/A, a Nutreco
FRI-RIBE do Brasil, além da Integral Agroindustrial Ltda., informaram possuir a
capacidade produtiva de 5 mil toneladas/mês de ração para camarões.
Outro dado tecnológico significativo que diferencia o comportamento dos
agentes do segmento de produção de ração para camarões é a quantidade de
diferentes linhas de ração voltadas para a nutrição desses animais. Nesse aspecto,
a IRCA Nutrição e Avicultura e a Nutreco FRI-RIBE do Brasil, ambas com oito linhas,
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são aquelas com a maior variedade de rações para camarões. Por sua vez, a
Integral Agroindustrial Ltda., com sua linha Integralmix de seis variedades, além da
Pratigi Alimentos S/A com cinco linhas, evidenciam uma diversidade de tipos de
rações com o objetivo de atender as demandas específicas dos produtores, bem
como, a diferenciação da capacidade técnica, financeira e organizacional entre as
empresas produtoras de ração.
3.1.2.3 Atendimento as necessidades dos produtores
No período de engorda o camarão supera diferentes estágios de crescimento,
alguns mais longos e outros mais curtos. Nesses estágios ele pode ficar mais
sensível a alguns elementos degradadores, como por exemplo, alguns vírus que
constantemente se manifestam na carcinicultura, entretanto sua manifestação,
muitas vezes, ocorre em locais pontuais.
Em função disso e de outras variáveis, cada fazenda, cada viveiro, pode
possuir um ritmo diferenciado de crescimento dos camarões. Com isso, os
produtores passam a utilizar diferentes linhas de ração para atender a cada
especificidade em que seus viveiros se encontram naquele momento. Em alguns
casos, os produtores solicitam as indústrias de produção de ração, de maneira
individual, o acréscimo de alguns componentes na ração, no intuito de resolver
alguns problemas desencadeados no ambiente de cultivo.
Sendo assim, no Censo Aquicola de 2011, apenas a Polinutri Alimentos S/A
informou não realizar adições extras de probióticos em sua ração, caso seja
solicitado por algum produtor. Com relação aos imunoestimulantes, as indústrias
Guaraves Alimentos e a Polinutri Alimentos S/A, afirmaram não fazer adições
particulares deste insumo em seus produtos. No tocante a suplementação
vitamínica, a Polinutri e a Malta Clayton do Brasil asseguraram não atender as
solicitações dos clientes, mantendo a quantidade indicada em suas pesquisas
laboratoriais. As duas últimas empresas, afirmaram também, não alterar as
quantidades originais de suplementação mineral. Por sua vez, a Pratigi Alimentos
S/A, a Malta Clayton do Brasil, a Evialis do Brasil Nutrição Animal Ltda., a Polinutri
Alimentos S/A e a Integral Agroindustrial Ltda., informaram não mudar as
quantidades originais dos promotores do crescimento na composição de suas
rações. Por fim, todas as indústrias de ração informaram ao Censo Aquicola de
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2011, não alterar as quantidades originais dos probióticos presentes em suas
respectivas linhas de ração.
Do total de nove indústrias de produção de ração, oito informaram designar
equipes técnicas para o suporte aos clientes, ficando fora dessa relação de
cooperação entre fábricas de ração e produtores apenas a Polinutri Alimentos S/A.
Além disso, algumas indústrias recomendam aos seus representantes que façam
visitas periódicas (semanalmente, a cada 15 dias, uma vez por mês, uma vez a cada
dois meses e quando o produtor necessitar) aos produtores que adquiriram seus
produtos. As visitas quinzenais foram aquelas mais indicadas pelas indústrias de
fabricação de ração, sendo que, a Polinutri Alimentos S/A, informou fazer visitas
apenas uma vês por mês aos clientes da empresa. Esta prática das fábricas de
ração objetiva, num primeiro momento, manter os clientes atuais da empresa e em
segundo lugar, observar a taxa de crescimento do camarão proporcionada pelo
consumo da sua ração. Além disso, este mecanismo de proximidade entre empresa
e produtor, mecanismos este praticado por meio do acompanhamento técnico
realizado pelas indústrias de fabricação de ração às fazendas consumidoras dos
seus produtos, configura-se como um círculo de cooperação estabelecido na
carcinicultura.
Entretanto, a relação de cooperação entre as fábricas de ração e os
produtores de camarão vai além das visitas técnicas e comerciais. As indústrias de
ração também realizam simpósios, seminários e outras formas de dialogo com os
produtores. Os mais realizados são os simpósios, os quais foram indicados pelas
empresas Pratigi Alimentos S/A, Malta Clayton do Brasil, Evialis do Brasil Nutrição
Animal Ltda., Nutreco FRI-RIBE do Brasil e Integral Agroindustrial Ltda., bem como,
seminários, organizados, principalmente, pelas empresas Pratigi Alimentos S/A,
Malta Clayton do Brasil, Evialis do Brasil Nutrição Animal Ltda., Polinutri Alimentos
S/A e Nutreco FRI-RIBE do Brasil. A periodicidade desses eventos possui grande
variação, entretanto, os eventos trimestrais foram aqueles mais indicados pelas
fábricas de ração. Todavia, mesmo com toda essa aproximação entre os fabricantes
de rações e produtores de camarão, estes, por sua vez, possuem dificuldades para
cumprir com algumas recomendações dos fabricantes (Figura 08 e 09).
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Figura 08 - Armazenamento Inadequado da Ração na Cooperativa de
Carcinicultores em Natal

Fonte: Foto registrada em trabalho de campo, 2012.

Figura 09 - Prédio da Cooperativa de Produtores de Natal onde a Ração
de Alguns Produtores é Armazenada.

Fonte: Foto registrada em trabalho de campo, 2012.

Segundo o Código de Condutas para os Produtores de Camarão elaborado
pela Associação Brasileira de Criadores de Camarão (ABCC), “o armazenamento da
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ração deverá ser feito em áreas protegidas de roedores e outros animais, com baixa
umidade e ventiladas, de forma a prevenir a ação de fungos e outras
contaminações” (ABCC, 2005, p. 42). Entretanto, as Figuras 08 e 09 mostram que
alguns produtores têm dificuldades de cumprir algumas normas e sugestões para o
armazenamento adequado da ração.
Por sua vez, este descumprimento das recomendações tanto dos fabricantes,
como também, da ABCC por parte dos produtores, revela que o acompanhamento
feito pelas fábricas de ração atinge ainda um número reduzido de agentes, ou então,
não tem o alcance desejável.
3.1.2.4 Comercialização de Ração
O principal canal de comercialização praticado pelas indústrias de fabricação
de ração é a venda direta entre a fábrica e os produtores. Entretanto, o Censo
Aquicola (2011) evidencia outros mecanismos de comercialização adotados pelo
segmento da fabricação de ração para camarões.
A empresa Evailis do Brasil Nutrição Animal Ltda. comercializa a sua linha
Presence através de centros de distribuição, assim como a Guabi Nutrição Animal,
que no Rio Grande do Norte, conta com uma unidade de distribuição localizada em
Natal. Além dessas duas empresas, a Polinutri Alimentos S/A também conta com o
apoio desse fixo geográfico para distribuir a ração para camarões entre os
produtores do Nordeste.
Outra maneira de comercializar a ração é a parceria com revendas
autorizadas pela fábrica. Neste caso, as empresas Pratigi Alimentos S/A, Malta
Clayton do Brasil e Evialis do Brasil Nutrição Animal Ltda. informaram lançar mão
dessa estratégia de comercialização das suas respectivas rações para camarões.
O uso de representantes comerciais é outra forma utilizada pelas empresas
produtoras de ração para camarões de divulgar e vender os seus produtos. Adotam
essa estratégia as empresas Malta Clayton do Brasil, Evialis do Brasil Nutrição
Animal, Guabi Nutrição Animal e Polinutri Alimentos S/A. A Guabi, por exemplo, tem
um representante responsável por atender a todos os municípios produtores de
camarão do Rio Grande do Norte, efetuando a intermediação entre as demandas
dos produtores e o fornecimento da fábrica localizada na Paraíba (Cartograma 05).
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Cartograma 05 – Nordeste: Área de Atuação das Fábricas de Ração para
Camarão
e
seus
Mecanismos
de
Comercialização
(2013)

Fonte: Censo Aquicola - MPA/ABCC, 2011 / Sites das empresas.
Elaboração: O autor.

A forma de entrega do produto ocorre através do uso de caminhões. Porém,
apenas as empresas Guabi Nutrição Animal e Integral Agroindustrial Ltda., possuem
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frota própria de caminhão. As demais fábricas de ração contam com a terceirização
desse serviço, pois contratam empresas do ramo de transporte de cargas.
3.1.2.5 Pesquisa e desenvolvimento na produção de ração
O período atual tem como uma de suas variáveis estruturantes a incorporação
do nexo científico às pesquisas que objetivam desenvolver tecnologias cada vez
mais eficientes. Na fabricação de ração isso não é diferente.
Das nove fábricas de ração para camarões em operação, segundo o Censo
Aquicola de 2011, cinco delas possuem estação experimental para testes de
eficiência dos seus produtos. Nesse sentido, a Pratigi Alimentos S/A em
Ituberaba/BA, Malta Clayton do Brasil em Fortaleza/CE, Evialis do Brasil Nutrição
Animal em Fortaleza/CE, Nutreco FRI-RIBE do Brasil em Mossoró/RN e Integral
Agroindustrial Ltda. nos municípios de Camocim e Horizonte, no estado do Ceará,
são aquelas que dispõem dessa infraestrutura dotada de ciência e técnica.
Por sua vez, aquelas que não contam com uma estação especializada para o
acompanhamento

da

eficiência

dos

seus

produtos,

dificultando

assim,

o

desenvolvimento contínuo de inovações para a ração, possuem parcerias com
universidades, centros de pesquisa e fazendas comerciais de terceiros.
Em suma, a tipologia dos agentes da fabricação de ração para camarões,
evidencia uma participação de empresas nacionais e internacionais que já atuavam
no segmento de nutrição animal, ao passo que, com a consolidação da
carcinicultura, algumas passaram a ampliar o seu portfólio de rações para o
segmento de alimentos especializados para camarões. A tipologia mostrou, também,
que a produção de ração especializada para a carcinicultura incrementou na
atividade

uma

considerável

densidade

científica,

expressando

assim,

a

reestruturação produtiva das atividades agropecuárias que vem se desenvolvendo
desde a década de 1950, mas com grande aceleração a partir de 1970, também na
aquicultura nacional.
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3.2 EQUIPAMENTOS
CARCINICULTURA

ESPECIALIZADOS

E

NÃO

ESPACIALIZADOS

DA

A multiplicidade de segmentos que, compõem o circuito espacial produtivo da
carcinicultura demanda um conjunto de equipamentos que, devido ao seu grande
número, dificulta qualquer tentativa de identificação, localização e análise temporal.
Além da quantidade, outro aspecto que impossibilita qualquer tentativa de
aproximação de uma análise quantitativa e qualitativa dos equipamentos utilizados
na carcinicultura é o uso atribuído a eles por outros segmentos produtivos. Ou seja,
a carcinicultura utiliza equipamentos que não necessariamente são produzidos e
direcionados exclusivamente a atividade de cultivo de camarão marinho.
Ainda

assim,

alguns

equipamentos

utilizados

pelos

segmentos

da

carcinicultura podem ser mencionados. Nos laboratórios de larvicultura destacam-se
os equipamentos de laboratórios em geral. Nas fazendas de engorda, os
equipamentos comumentemente usados são, caiaques, bombas d´água, aeradores,
aparelhos medidores da qualidade da água, medidor de salinidade e temperatura da
água, medidor de oxigênio da água, dentre outros. Por sua vez, nas indústrias de
processamento do camarão, destacam-se o equipamento para recebimento e
lavagem, sistemas de classificação (motoniveladora e rolo de camarão), sistemas de
cozimento (panela a vapor e ventilador de camarão), máquinas descascadoras,
sistemas de embalagem, removedores e separadores de casca, salgamento e
tratamento de água, congeladores de túnel, tubo de alimentação e de manuseio,
sistema de limpeza centralizado, unidades de controle de qualidade, máquina de
gelo, selagem e embalagem, câmara fria, dentre outros. Entretanto, o uso de alguns
desses equipamentos são restritos aqueles agentes com maior nível técnico,
organizacional e de capital.
Contudo, como esses equipamentos são dotados de ciência e técnica, a sua
produção não ocorre em todos os lugares. Na verdade, a consecução desses
objetos se dá nos principais centros nacionais e regionais do Brasil, bem como, em
alguns estados com tradição no desenvolvimento tecnológico na área da aquicultura.
E, alguns são de origem internacional, com destaque para os Estados Unidos e um
grupo restrito de países asiáticos.
Os equipamentos de uso mais frequente nas fazendas de camarão são
comumentemente fabricados por empresas sediadas no estado de Santa Catarina.
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Este estado, apesar de não contar com uma produção de camarão significativa,
desde o início da atividade no Brasil, desenvolve pesquisas nessa área. Além disso,
a sua localização na região denominada por Santos e Silveira ([2001] 2008) de
Região Concentrada, devido a sua densidade técnica, científica e financeira,
contribuiu de forma significativa para sediar empresas do ramo de fabricação de
equipamentos para a aquicultura, com ênfase para a carcinicultura.
Nesse sentido, três empresas sediadas nesse estado e com representantes
em diversas localidades do país se destacam: Bernauer Aquacultura, Alfakit Ltda e
Marine Equipament.
A Bernauer Aquacultura ou simplesmente Beraqua, está no ramo de
equipamentos para a carcinicultura desde 1991. A empresa iniciou suas atividades
com a venda de aeradores importados de Taiwan e da Alemanha direcionados
exclusivamente para fazendas de criação de camarão em Santa Catarina. A partir de
1994 a Beraqua começou a fabricar nacionalmente os principais equipamentos
utilizados na carcinicultura.

A empresa que está localizada no município de

Blumenau no estado de Santa Catarina fabrica desde roupas e equipamentos
pessoais até caixas especializadas no transporte das pós-larvas. A Bernauer
Aquacultura fabrica, também, aeradores, compressores, sopradores, equipamentos
para medição de oxigênio, instrumentos para medição de salinidade, entre outros.
Através de representantes e de estabelecimentos comerciais,

a empresa

comercializa seus produtos por quase todos os estados produtores de camarão do
país. No Rio Grande do Norte, a Beraqua distribui seus produtos por meio do
estabelecimento Oceanfood, localizado no bairro do Alecrim. A Beraqua é ainda
distribuidora exclusiva no Brasil da linha para a aqüicultura da norte americana YSI
Incorporated, fabricante de aparelhos para o controle e monitoramento da qualidade
da água. Entre os produtos distribuídos estão medidores de oxigênio, medidores de
pH, medidores multiparâmetros, salinômetros digitais, sistemas de monitoramento
contínuo a distância e automação.
Por sua vez, a Alfakit é especializada em equipamentos direcionados a
análise da qualidade da água, do solo e dos efluentes. Localizada em
Florianopólis/SC, a empresa conta com representantes comerciais em São Paulo,
Recife/PE e Fortaleza/CE. Os principais equipamentos direcionados a carcinicultura
são: Salinômetro, Estufa Termobac Microprocessada, Oxímetro, além de kit´s
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contendo diversos equipamentos e produtos químicos para análise da qualidade dá
água e do solo dos viveiros.
Com menor direcionamento a carcinicultura, porém, com participação nos
circuitos complementares ao circuito espacial produtivo desta atividade, a empresa
Marine Equipament, com sede em Florianópolis no estado de Santa Catarina,
também possui linha de equipamentos voltados para atender a algumas
necessidades da atividade de cultivo de camarão. Dentre os seus principais
equipamentos estão: Despescadora, um sistema de objetos que possibilita a
mecanização do processo de retirada dos camarões do viveiro, bem como, a
Geomembrana, utilizada pelos sistemas de cultivo que optam por impermeabilizar os
viveiros a partir do uso de uma membrana baseada em polietileno. Além desses
objetos, a Marine Equipament, também comercializa instrumentos de análise de
água.
Por seu turno, os Laboratórios de Maturação e Larvicultura utilizam
equipamentos de diversos setores. Alguns deles são produzidos por empresas
especializadas em materiais e equipamentos odontológicos, hospitalares e
laboratoriais. Outros são produzidos por fábricas direcionadas a produção de
grandes recipientes em fibra de vidro e acrílico. Em virtude da grande quantidade de
fabricantes desses equipamentos, segundo a ABCC, não há empresas detentoras
de grandes mercados desses produtos. Porém, fazendo uma análise dos
orçamentos feitos pela ABCC e fornecido à nossa pesquisa, quanto mais científico
for o equipamento mais longínquo é o seu fabricante, embora alguns deles tenham
distribuidores regionais.
No caso das indústrias de beneficiamento e processamento do camarão, os
equipamentos necessários para a sua montagem e funcionamento são, em sua
maioria, de origem americana e asiática. Quanto mais diversificado for os tipos de
processamento desenvolvidos no interior de uma unidade de beneficiamento, maior
o número de equipamentos especializados funcionando em sistema. Por isso,
devido os altos custos de se adquirir esses equipamentos, bem como, a dificuldade
de mantê-los sempre em funcionamento, haja vista, a complexidade de se efetuar
periodicamente a manutenção deles, alguns processos no interior das firmas são
realizados manualmente.
Destarte, a densidade científica incrementada no circuito espacial produtivo
da carcinicultura pelo segmento dos Laboratórios de Maturação e Larvicultura
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discutidos no capítulo anterior, bem como, pelos circuitos complementares que de
maneira paralela, contribuem para o funcionamento da carcinicultura, revelam
apenas um lado da atividade de cultivo de camarão, pois nela coexistem diferentes
temporalidades. Este aspecto da carcinicultura pode ser melhor observado na etapa
da produção propriamente dita, ou seja, nas Fazendas de Engorda. Pois nelas
funcionam, concomitantemente, sistemas técnicos e organizacionais do período
histórico atual e de períodos anteriores. Nesse sentido, veremos no próximo capítulo
a forma de funcionamento da etapa da produção propriamente dita que ocorre no
interior das Fazendas de Engorda, bem como, o processo de beneficiamento e
processamento do camarão que, de maneira geral, é comandado por agentes que
participam de ambas as etapas da carcinicultura, ou seja, produzem e beneficiam o
seu próprio produto.
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4 A INSTÂNCIA DA PRODUÇÃO PROPRIAMENTE DITA: FAZENDAS DE
ENGORDA E OS CENTROS DE PROCESSAMENTO

A instância da produção propriamente dita, ou seja, a produção de camarão
para o mercado envolve as fazendas de engorda e os centros de processamento.
Primeiramente nos deteremos em caracterizar e analisar a distribuição espacial das
fazendas de engorda e em seguida será feito o mesmo para os centros de
processamento.
Cabe lembrar que a instância de produção também se constitui em uma
instância de consumo. Aqui, trata-se do consumo produtivo, que quando analisado
evidencia os nexos e os fluxos estabelecidos entre os agentes das etapas
anteriores, analisados nos capítulos precedentes, assim como a complementaridade
entre as etapas do circuito espacial de produção do camarão, ou de qualquer outro
circuito produtivo.

4.1 AS FAZENDAS DE ENGORDA: INTERAÇÃO ENTRE ASPECTOS TÉCNICOS E
NATURAIS
Após a fase de maturação e larvicultura desenvolvida pelos laboratórios, as
Pós-larvas são vendidas às fazendas de engorda (Figura 10). Por sua vez, nas
fazendas, as Pl´s são colocadas em tanques berçários (Figura 11) que tem a
finalidade de melhorar o processo de aclimatização, permitindo que estas se
desenvolvam e se fortaleçam, para enfrentar os desafios da fase de engorda
(ROCHA, 2011). Entretanto, nem todos os produtores contam com essa
infraestrutura e dessa maneira, ao receberem as Pl´s, logo povoam os viveiros,
porém, isso pode reduzir a taxa de sobrevivência das Pl´s.

73

Figura 10 - Fazenda Marine Maricultura, Canguaretama/RN

Fonte: Foto registrada em trabalho de campo, 2012.

Figura 11 - Tanques
Canguaretama/RN

Berçários

na

Fonte: Foto registrada em trabalho de campo, 2012.

Fazenda

Formosa,
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Nos viveiros (Figura 12), o camarão é cultivado durante 70 a 150 dias, quando
atingem o tamanho comercial (7 a 25 gramas). Durante esse período, os camarões
são alimentados de duas a quatro vezes ao dia, utilizando-se ração especializada,
distribuída através de caiaques em bandejas fixas (Figura 13), de forma que as
sobras da alimentação anterior sejam checadas e retiradas rotineiramente, evitandose um grande descompasso entre a quantidade de ração fornecida e a quantidade
consumida. As sobras ao se degradarem, podem causar estresse e efeitos adversos
ao ambiente de cultivo (ROCHA, 2011).

Figura 12 - Viveiro de Camarão na Fazenda Formosa: Após
Tratamento do Solo – Município de Canguaretama/RN

Fonte: Foto registrada em trabalho de campo, 2012.

Durante o período de engorda dos camarões, os viveiros dos produtores que
dispõem dos instrumentos necessários, são inspecionados semanalmente por meio
de análises físico-químicas (temperatura, oxigênio dissolvido, salinidade, pH, nitrito,
amônia e etc.), bem como, análises biológicas (fictoplancton, zooplancton e
zoobentos), além de apreciações quanto ao ritmo de crescimento dos camarões.
Estas análises possibilitam os produtores entrever em alguns problemas no
processo de engorda e, caso seja constatado, intervir de forma a corrigir os
problemas.
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Figura 13 - Alimentação dos Camarões por Meio de Bandejas
Fixas

Fonte: Foto registrada em trabalho de campo, 2012.

Após o período de engorda dos camarões ocorre a operação da despesca.
Esse procedimento pode ser realizado manualmente através de redes (Figura 14) ou
por meio de máquinas (Figura 15), colocadas na parte posterior da comporta de
drenagem, onde os camarões são retidos e, logo em seguida, colocados em
monoblocos plásticos e imersos em uma solução contendo água, gelo e
metabissulfito de sódio. Após esse tratamento, são acondicionados em caixa com
gelo e transportados em caminhões refrigerados para a indústria de processamento
ou para mercados consumidores mais distantes, ou então, embalados em caixas
isotérmicas contendo gelo e destinadas ao mercado local.
As fazendas de camarão pelas suas características técnicas esboçadas
anteriormente, possuem uma topologia bastante específica. Concentram-se,
sobretudo, nas regiões litorâneas de alguns estados do país. Com relação à
tipologia, o nível de capital, as questões técnicas e organizacionais que dizem
respeito à carcinicultura, produzem uma multiplicidade de agentes com os mais
variados comportamentos. Dessa maneira, a topologia a seguir, das fazendas de
camarão, expressam a ordem espacial criada pela técnica de cultivo de camarão
marinho. Por sua vez, a tipologia evidencia a heterogeneidade existente entre os
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agentes, materializada, sobretudo, através das diferentes temporalidades ratificadas
na técnica empregada no processo produtivo.
Figura 14 - Despesca do Camarão com a Utilização de Rede

Fonte: Google Imagens, 2012. Disponível em: <www.panoramio.com>

Figura 15 - Despesca da Empresa Camanor com o Uso de Máquina

Fonte: Empresa Camanor, 2012. Disponível em: <www.camanor.com.br>.

4.2 A TOPOLOGIA DOS AGENTES ENVOLVIDOS NA FASE DA ENGORDA
Segundo o Censo Aquicola (2011) realizado pela Associação Brasileira de
Criadores de Camarão (ABCC) em parceria com o Ministério da Pesca e Aquicultura
(MPA), estão presentes na atividade, 1.543 produtores, um aumento de 55% entre
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2003 e 2011. Esses produtores ocupam uma área total de aproximadamente, 22.230
hectares, estando em operação, desse total, 19.730 hectares.
A Região Nordeste é aquela de maior concentração quanto ao número de
fazendas, bem como, responsável por quase a totalidade da produção de camarão
marinho do país (Tabela 05). Por sua vez, o estado do Rio Grande do Norte é o
segundo em número de produtores de camarão, 383 no total.
Tabela 05 – Brasil: Quantidade de Fazendas de Camarão, Área Ocupada, Área
em Operação e Produção por Estados da Federação (2011)
Eestado
s

Nº Fazendas
Nº
%

Área Ocupada
(Ha)
Nº
%

Área em Operação
Nº Faz. Área (ha)
%
12

3

0,19%

12,0

0,05%

1

96

6,22%

2.213,0

10%

63

2.096

10,62
%

7.050

10%

CE

452

29,29%

7.261,9

33%

325

6.580

33,35
%

31.982

46%

ES

1

0,06%

103,0

0%

0

-

0,00%

-

0,00%

MA

7

0,45%

159,0

1%

5

152

0,77%

253

0,37%

PA

3

0,19%

33,0

0%

1

4

0,02%

56

0,08%

PB

72

4,67%

799,7

4%

53

681

3,45%

1.530

2,21%

PE

155

10,05%

1.567,0

7%

147

1.541

7,81%

4.309

6,22%

PI

23

1,49%

1.056,0

5%

20

968

4,90%

3.079

4,45%

PR

1

0,06%

49,1

0%

1

49

0,25%

47

0,07%

RN

383

24,82%

6.599,7

30%

359

6.424

32,56
%

17.431

25,17
%

RS

5

0,32%

11,4

5

11

0,06%

104

0,15%

SC

106

6,87%

1.285,0

6%

17

173

0,87%

276

0,40%

SE

236

15,29%

1.081,0

5%

224

1.040

5,27%

2.973

4,29%

100,00
1.543,0
% 22.230,7 100%
TOTAL
Fonte: Censo Aquicola - MPA/ABCC, 2011.

1.221,0

19.730,57

100%

69.260

100%

AL
BA

0%

0,06%

Produção (Kg)
Nº
%
0,245
170
%

O estado do Rio Grande do Norte fica atrás apenas do Ceará com relação à
quantidade de fazendas de camarão. Entretanto, se considerarmos apenas as
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fazendas em operação no ano de 2011, o estado potiguar com 359 fazendas contra
325 do vizinho Ceará, passa a liderar esse quantitativo. Porém, este último com
6.580 hectares de terras em operação, possui a maior área em uso pela
carcinicultura.
Com forte dependência de fatores técnicos de localização, as fazendas de
cultivo de camarão marinho estão concentradas, principalmente, nas regiões
estuarinas localizadas no litoral dos países produtores. No Brasil, esta organização
espacial das fazendas de camarão ocorre, sobretudo, nos estuários da Região
Nordeste e em algumas áreas do estado de Santa Catarina e mais recentemente, no
estado do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Norte, a carcinicultura está
presente nos sete sistemas estuarinos do estado (Mapa 04).
O estuário é “um corpo de água costeiro, semi-fechado, o qual possui uma
ligação livre com o mar aberto e no interior do qual a água do mar se dilui de forma
mensurável, com água doce proveniente de drenagem terrestre” (PRITCHARD,
1967, p. 3). Nos estuários da Região Nordeste a carcinicultura de água salgada ou
salobra encontra condições favoráveis para a sua prática. Dentre essas condições
podemos destacar: o fluxo de água diário devido o movimento da maré; o solo
impermeabilizado devido às características de sua granulometria; a elevada
temperatura da água e; as altas temperaturas do ar com pouca variação durante o
ano.
A localização das fazendas de engorda, sobretudo, nas regiões de estuários,
evidencia a ordem criada pela técnica de cultivo de camarão marinho.

Embora

o

cultivo de camarão também tenha se direcionado para regiões mais interioranas,
produzindo, em algumas fazendas, apenas camarão de água doce, a produtividade
obtida nas regiões de água salgada e salobra é bem mais elevada, resultado do
casamento entre o meio preexistente e a especialização técnica, científica e
produtiva da carcinicultura marinha no Brasil. Dessa maneira, as vantagens técnicas
e econômicas, justificam a organização espacial das fazendas de engorda.
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Mapa 04 - Rio Grande do Norte: Localização das Fazendas de Cultivo de Camarão Marinho por Estuário (2005)

Fonte: Banco de dados PROCAD –NF.
Elaboração: O autor.
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A organização espacial das fazendas de camarão marinho no Rio Grande do
Norte manteve-se praticamente inalterada durante o período de 2003 até 2011
(Cartograma 06). Com exceção de algumas poucas fazendas localizadas nos
municípios de Tangará, as demais propriedades produtoras de camarão, estão
localizadas nos principais sistemas estuarinos do estado.
A região do litoral sul, sobretudo, os municípios de Tibau do Sul com 65
fazendas, Arês com 48, Nísia Floresta com 47, Sen. Georgino Avelino com 34 e
Canguaretama com 28, são aqueles com maior densidade de fazendas em seus
territórios. O município de São Gonçalo do Amarante com 20 fazendas e a capital
do estado Natal com 16 fazendas, também são polos importantes da atividade no
estado. Contudo, podemos destacar no litoral norte do estado, porém com menor
expressividade numérica, o município de Guamaré com 15 fazendas, Macau com
12, Carnaubais com 11 e mais ao interior, o município de Pendências com 5
fazendas. Por sua vez, na região oeste do estado, o município de Mossoró com 17
fazendas é aquele de maior expressividade regional na carcinicultura.
Quando analisada a espacialização dos números referentes à área em
operação pelas fazendas no território do estado potiguar (Cartograma 07), logo é
evidenciado a primazia dos municípios de Pendência e Canguaretama, 1123,9 e
714,16 hectares, respectivamente. No município de Pendência estão em
funcionamento apenas 5 fazendas de engorda, número que contrasta com os
1123,9 hectares de terras atualmente em operação na carcinicultura. Entretanto, a
justificativa para a elevada área em operação pela carcinicultura no município de
Pendências, mesmo com um número reduzido de fazendas é a presença da
empresa Potiporã, empresa esta com a maior fazenda de camarão do Rio Grande
do Norte e uma das maiores do país. Empresa pertencente ao grupo Queiroz
Galvão, com origem no setor de construção civil, tem hoje atuação em diversos
segmentos (desenvolvimento imobiliários, óleo e gás, alimentos, siderurgia,
participações e concessionárias, engenharia ambiental e exploração e produção de
petróleo). Os circuitos espaciais de produção e os círculos de cooperação do grupo
Queiroz Galvão atravessam as regiões brasileiras e estão presentes em todos os
continentes, desenhando uma complexa topologia. Na carcinicultura o grupo possui
a fazenda Espera Nova com 960 hectares, além de laboratório de larvicultura e
indústria de beneficiamento.
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Cartograma 06 - Rio Grande do Norte: Distribuição das Fazendas de Camarão Marinho por Municípios Produtores (2011)

Legenda
Principais Rios do RN
Fazendas

1-7
8 - 10
11 - 15

Grossos
Areia Branca
Porto do Mangue
Mossoró

São Bento do Norte
Guamaré
GalinhosCaiçara do Norte
Macau

CarnaubaisPendências

16 - 28
Taipu Ceará-Mirim

Upanema

Extremoz

34 - 40

São Gonçalo do Amarante Natal
Macaíba
Nísia Floresta
Monte Alegre São José de Mipibu

41 - 49
Tangará

50 - 65

Fonte: Censo Aquicola - MPA/ABCC, 2011.
Elaboração: O autor.

Arês

Tibau do Sul
GoianinhaVila Flor
Canguaretama
Baía Formosa
Nova Cruz
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Cartograma 07 - Rio Grande do Norte: Área (ha) em Operação da Carcinicultura por Municípios Produtores (2011)

Legenda
Principais Rios do RN

Área em Operação (ha)
3 - 8,9
29,5 - 68,38
101 - 290,7
307,71 - 583,2

Mossoró

Porto do Mangue
GuamaréSão Bento do Norte
Macau
GalinhosCaiçara do Norte
CarnaubaisPendências

714,16 - 1123,9

Taipu
Ceará-Mirim
Extremoz
São Gonçalo do AmaranteNatal

Tangará

Fonte: Censo Aquicola - MPA/ABCC, 2011.
Elaboração: O autor.

Macaíba
São José de Mipibu
Nísia Floresta
Monte Alegre
Arês
Tibau do Sul
GoianinhaVila Flor
Canguaretama
Nova Cruz Baía Formosa
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Por sua vez, no município de Canguaretama estão localizadas 28 fazendas,
dentre elas a Camanor, uma das principais empresas de carcinicultura do Rio
Grande do Norte. Esta empresa conta com mais de 200 hectares de terras
dedicadas a carcinicultura, possui a sua própria unidade de beneficiamento de
camarão e tem com o laboratório Aquatec, uma parceria de fornecimento de Pl´s
construída desde a década de 1980, quando ambas as empresas investiram juntas
nas pesquisas de adaptação da espécie Litopenaeus vannamei. Esta empresa
sempre teve a maior parte da sua produção direcionada ao mercado externo por
meio de contratos com grandes redes de supermercados, como por exemplo, o
Carrefour na França. Atualmente, devido à reconfiguração da circulação do
camarão, a Camanor tem direcionado sua produção para o mercado consumidor da
Região Metropolitana de Natal, para a Região Nordeste, bem como, para a região
sudeste do país.
Retomando os Cartogramas 06 e 07 percebe-se a formação de três grandes
regiões produtoras de camarão no Rio Grande do Norte. Uma constituída no
extremo sul do litoral leste do estado, composta pelos municípios de São Jose de
Mipibu, Nísia Floresta, Monte Alegre, Arês, Tibau do Sul, Goianinha, Canguaretama,
Baia Formosa e um pouco mais em direção ao agreste do estado, o município de
Tangará. Mais ao centro do litoral leste fazem parte da fase de produção do
camarão os municípios de Macaíba, Natal, Extremos, São Gonçalo do Amarante,
Ceará-Mirim e Taipu. Por sua vez, no litoral norte chegando a região oeste do
estado, outra região produtora de camarão pode ser destacada. Esta região é
formada pelos municípios de São Bento do Norte, Caiçara do Norte, Guamaré,
Galinhos, Macau, Pendências, Carnaubais, Porto do Mangue e Mossoró.
4.3 A TIPOLOGIA DOS AGENTES ENVOLVIDOS NA FASE DA ENGORDA
Todas essas regiões produtoras de camarão no Rio Grande do Norte têm em
comum a integração da técnica utilizada no cultivo de camarão com as
possibilidades oferecidas pelo meio preexistente. Entretanto, a carcinicultura
potiguar esboça uma diversidade que pode ser evidenciada pelos diferentes portes
das fazendas, bem como, por meio dos seus aspectos tecnológicos e econômicos.
Estes aspectos, interpretados por meio da análise territorial, ilustram uma variada
tipologia de agentes na atividade de cultivo de camarão no estado.
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4.3.1 Diferentes portes das fazendas
Dos 383 produtores existentes no Rio Grande do Norte, 359 estão
efetivamente em operação. A área ocupada por esses produtores ativos
corresponde a 6.424 hectares. Quanto à produção obtida pelos 359 carcinicultores
do Rio Grande do Norte, estes por sua vez, despescaram um total de 17.431
toneladas de camarão em 2011.
Do total de produtores ativos no estado potiguar, 167 possuem fazendas até 5
hectares (micro produtor), 76 contam com fazendas de 5,01 a 10 hectares (pequeno
produtor), 89 com terras produtivas entre 10,01 e 50,0 hectares (médio produtor) e
27 com terras acima de 50 hectares (grande produtor). Apesar da importância
quantitativa dos micros produtores, 46,21% do total, estes por sua vez, ocupam uma
área de apenas 322 hectares (5,01%) e produziram apenas 992 toneladas (5,69%)
de camarão em 2011. Contudo, os pequenos produtores (entre 5,01 e 10 hectares),
em um percentual de 21,16% dos 359 produtores em atividade no Rio Grande do
Norte, ocuparam uma área de 565 hectares (8,79%) e produziram em 2011, 1.611
toneladas (9,24%) de camarão marinho. Entretanto, os produtores com propriedades
entre 10,01 e 50 hectares, 89 no total, responderam por 28,73% das terras
produtoras de camarão marinho e detiveram 27,47% da produção total de camarão
em 2011. Já os 27 produtores com área acima de 50 hectares (7,52%), ocupam uma
área total de 3.691 hectares (57,45%) e produziram em 2011, 10.039 toneladas de
camarão, ou seja, 57,59% da produção total de camarão marinho (Censo Aquicola,
2011).
Essa situação da disparidade com relação à participação das diferentes
tipologias dos agentes da carcinicultura quanto ao porte da fazenda, área ocupada e
produção em toneladas de camarão, não representou um caso isolado da má
distribuição de terras e da desigualdade da participação produtiva dos diferentes
agentes em uma atividade primária no Brasil. Na verdade, a carcinicultura e o uso do
território praticado por essa atividade que, se configura enquanto parte da totalidade
do setor primário brasileiro, reproduz uma das principais características da estrutura
agrária e agrícola nacional: a elevada quantidade de pequenos produtores, mas por
outro lado, a grande concentração das terras e da produção nas mãos dos grandes
latifundiários. Situação denominada por Oliveira (2009) de “a face contraditória da
estrutura fundiária brasileira”, pois segundo o autor, expandem-se no Brasil,
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simultaneamente, unidades empresariais e unidades familiares desigualmente pelo
território brasileiro.
4.3.2 Aspectos tecnológicos
Um dos principais aspectos reveladores da densidade tecnológica em uma
atividade primária pode ser estabelecido pela relação existente entre produção-áreaperíodo, relação esta denominada de produtividade.

A produtividade média da

carcinicultura brasileira em 2011 chegou a 3.510 kg/ha/ano. Por sua vez, no Rio
Grande do Norte, 8 unidades atingiram uma produtividade acima da média nacional,
sendo que cinco são de micros produtores, uma de pequeno produtor e duas de
médios produtores. Uma característica técnica semelhante entre esses produtores é
a utilização em suas propriedades do aerador. Do total de oito produtores, sete
utilizam aeradores para aumentar a oxigenação dos viveiros. Este equipamento
custa entre R$ 2.000,00 a R$ 4.500,00, e o seu uso é mais difundido entre os
agentes que optam por fazer cultivos de forma intensiva (Figura 16).

Figura 16 - Aerador em Funcionamento na Fazenda Formosa no
Município de Canguaretama/RN (2012)

Fonte: Foto registrada em trabalho de campo, 2012.

Em 2011, 52% dos produtores norte-riograndenses de camarão utilizaram
aeradores. O uso desse equipamento se deu, principalmente, nas fazendas da
região sul do litoral leste potiguar, com destaque para os municípios de Arês com 32
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fazendas e Nísia Floresta com 33. O Cartograma 08 mostra a quantidade de
fazendas por municípios produtores de camarão que utilizaram naquele ano o
aerador como recurso para aumentar a oxigenação da água, possibilitando assim, o
aumento da densidade de Pl´s por metro². Fica aqui registrado o nosso
descontentamento quanto a falta de informação referente a quantidade de aeradores
utilizados por fazenda. Essa informação nos possibilitaria uma análise mais fiel da
densidade técnica empregada na carcinicultura por municípios produtores, haja
vista, a importância desse equipamento para a realização de um cultivo mais
intensivo. A densidade máxima de Pl´s/m² nas fazendas que utilizam o aerador em
2011 foi de 50 Pl´s/m². Por sua vez, nas fazendas de cultivo de camarão que em
2011 não utilizaram esse equipamento, a densidade máxima praticada nos viveiros
foi de 30 Pl´s/m². Atualmente, segundo os próprios produtores, a média de Pl´s/m²
em fazendas que utilizam aerador é de 25/m² e nas fazendas que não utilizam esse
equipamento, a média é de 10 a 12 Pl´s/m².
Quanto ao uso da bandeja de alimentação, segundo o Censo Aquicola de
2011, dos 359 produtores ativos, 296 utilizaram a técnica de alimentação através de
bandejas fixas. Embora a fabricação dessas bandejas seja resultado de um trabalho
eminentemente artesanal, desenvolvido dentro da própria fazenda, a difusão do seu
uso se deu a partir de pesquisas científicas direcionadas ao ritmo de alimentação do
camarão.
Por sua vez, dos 359 produtores em operação, apenas 37 utilizaram tanques
berçários para aclimatizar as Pl´s adquiridas dos laboratórios, 316 fizeram
tratamento de solo com aplicação de calcário e outros produtos químicos, com o
objetivo de eliminar as bactérias e dissolver o acumulo de matéria orgânica nos
intervalos de povoamento dos viveiros, 128 fizeram análises de água, 148 utilizaram
probióticos, ou seja, aplicaram insumos químicos nos viveiros antes e durante o
cultivo do camarão com o objetivo de

melhorar a qualidade da água, evitar a

presença de competidores e predadores, bem como, acelerar o crescimento dos
camarões.
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Cartograma 08 - Rio Grande do Norte - Uso de Aeradores nas Fazendas Produtoras de Camarão Marinho por Municípios (2011)

Legenda
Usam Aerador
1-2
4-5
6-7

Porto do Mangue
Mossoró

8 - 14

Guamaré
São Bento do Norte
GalinhosCaiçara do Norte
Macau

CarnaubaisPendências

16- 25
Ceará-Mirim
Extremoz

32 - 33

São Gonçalo do AmaranteNatal
Macaíba
Nísia Floresta
Monte Alegre
Tangará

Fonte: Censo Aquicola - MPA/ABCC, 2011.
Elaboração: O autor.

Arês

Tibau do Sul
GoianinhaVila Flor
Canguaretama
Baía Formosa
Nova Cruz
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Contudo, apenas 14 produtores, ou seja, 3,89% das fazendas de camarão
utilizaram as tecnologias mais atuais da carcinicultura (aeradores, tanques berçários,
tratamento de solo, análise da qualidade da água e o uso de probióticos), de modo
que, desse total, três são pequenos produtores, sete são médios produtores e quatro
são grandes produtores. Números que revelam a densidade científica e técnica
presente na carcinicultura, porém, de uso restrito a um número pequeno de
produtores.
4.3.3 Aspectos econômicos
As atividades modernas são dependentes de grandes quantias de capital,
pois os usos das técnicas atuais demandam, cada vez mais, a renovação constante
das materialidades condicionantes da produção.
Nesse sentido, a busca por canais de financiamento da produção tem sido
alvo de diversos setores da economia. Entretanto, na carcinicultura, o uso de
recursos próprios ainda é aquele de maior adoção pelos produtores, de acordo com
o que se constatou no Censo Aquicola de 2011.
As fontes de recursos para a implementação dos empreendimentos de cultivo
de camarão, segundo o Censo Aquicola de 2011, são de diversas origens (recurso
próprio, empréstimo a pessoa física, recurso próprio e financiamento). A utilização
de recursos próprios para a instalação das fazendas de engorda, bem como, para a
sua manutenção, tem sido o principal meio financeiro adotado pelos carcinicultores
do Rio Grande do Norte.

Das 359 fazendas em funcionamento, 337 (93,87%)

utilizam apenas recursos próprios. Alguns poucos produtores tem recorrido a
empréstimos a pessoa física ou buscado linhas de crédito para financiar a
construção, além do custeio da produção do camarão nos viveiros de engorda.
Os dados disponibilizados pelo Censo Aquicola de 2011 nos revela também
que, o mercado interno é detentor de todo o consumo do camarão do Rio Grande do
Norte. Por sua vez, o alcance geográfico do camarão comercializado pelas fazendas
de engorda está proporcionalmente atrelado ao seu porte. Dessa maneira, todos os
micros produtores tiveram a Região Nordeste, para não dizer a Região Metropolitana
de Natal, o principal mercado consumidor. Os produtores com propriedades
pequenas, ou seja, entre 05 e 10 hectares, conseguiram alcançar mercados mais
distantes como a Região Centro-Oeste, a Região Sudeste e a Região Sul, embora, a
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maioria (68,83%) dos produtores tenha o mercado nordestino como seu principal
mercado consumidor. Já os produtores entre 10 e 50 hectares, tiveram um alcance
geográfico para o seu camarão bastante diversificado. Neste caso, duas regiões
tiveram maior destaque, a Região Sudeste e Sul, porém com importante participação
da Região Nordeste. Por seu turno, os grandes produtores, detentores de fazendas
com mais de 50 hectares, perguntados sobre o principal mercado consumidor do
seu camarão, apenas dois mencionaram a Região Nordeste de forma exclusiva. Os
demais 25 produtores sempre responderam mais de uma região consumidora,
incluindo em sua maioria a Região Sudeste e Sul do país.
Dessa maneira, na carcinicultura potiguar encontram-se em funcionamento
fazendas com diferentes níveis técnicos, organizacionais e também de capital. Os
últimos dados mostraram que, as fazendas do Rio Grande do Norte de maior
dimensão e, consequentemente, maior nível de capital, alcançaram mercados mais
distantes, ampliando assim, os seus circuitos espaciais produtivos, embora, a
Região Nordeste tenha sido aquela de maior participação no consumo do camarão
marinho.
4.4 OS CENTROS DE PROCESSAMENTO DO CAMARÃO DE CULTIVO NO RN
Os centros de processamento, denominação atribuída às indústrias de
processamento e beneficiamento do camarão, é um dos canais de escoamento do
camarão para o mercado consumidor.
Ao chegarem no centro de processamento, os camarões são selecionados e
submetidos a análise sensorial e de qualidade, para assegurar que se encontram
dentro dos padrões e conformidades exigidas pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA) e pelos consumidores, sendo armazenados em
câmaras de espera, a uma temperatura de -5ºC, para preservar suas características
e frescor natural. Ao serem liberados para o salão de beneficiamento, passam pelo
separador de gelo, contendo água gelada e hiperclorada, onde são separados
mecanicamente (Figura 17) e transportados por esteira, para a plataforma de
lavagem e inspeção (Figura 18), quando são retirados os materiais estranhos e os
camarões danificados ou fora dos padrões de consumo (ROCHA, 2011).
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Figura 17 – Máquina Classificadora de Camarão

Fonte: Empresa Marine Equipament, 2013.
Disponível em: <http://www.marineequipment.com.br>.

Figura 18 – Linha de Processamento da ENSEG Localizada em
Macaíba/RN

Fonte: Empresa ENSEG, 2012.
Disponível em: http://www.enseg.com.br/2012/industria_instalacoes.html.

Após esse processo, os camarões são transferidos via esteira para a
classificadora mecânica (Figura 19), contendo seis canais, cada um correspondendo
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a uma classe de tamanho, definida pelos padrões nacionais e internacionais, sendo
pesados, embalados em caixetas e colocados em túneis de congelamento.
Figura 19 – Máquina Classificadora de Camarão da Indústria ENSEG
Localizada em Macaíba/RN

Fonte: Empresa ENSEG.
Disponível em: <http://www.enseg.com.br/2012/industria_instalacoes.html>.

Os blocos congelados são retirados das estantes de congelamento e
acondicionados em caixas, que são armazenadas nas câmaras de estocagem de
acordo com o tipo do produto, classificação, lote e data de fabricação (Figura 20).
Dependendo da demanda do setor comercial, estas são retiradas das câmaras de
estocagem e transportadas por via terrestre ou por navio, para os centros
consumidores, no Brasil e no Exterior (ROCHA, 2011).

92

Figura 20 – Processo da Embalagem e Armazenagem do Camarão
Processado nas Câmaras Frigoríficas - Indústria ENSEG, Localizada
em Macaíba/RN

Fonte: Empresa ENSEG.
Disponível em: <http://www.enseg.com.br/2012/industria_instalacoes.html>.

Esta etapa da carcinicultura é realizada por alguns poucos estados brasileiros
produtores de camarão, aspecto revelador de uma topologia bastante pontual. Por
sua vez, os procedimentos técnicos que ocorrem no interior das indústrias de
beneficiamento, mencionados anteriormente, podem variar consideravelmente de
uma unidade para outra. Pois, considera-se como centro de processamento desde
grandes indústrias processadoras com sistemas extremamente automatizados de
seleção e beneficiamento do camarão, como também, frigoríficos que adquirem o
produto, realizam a limpeza do camarão, efetuam a seleção por peso, em seguida,
congelam o produto e, por fim, revendem para os mercados consumidores.
4.5 A TOPOLOGIA
BENEFICIAMENTO

DOS

AGENTES

ENVOLVIDOS

NA

ETAPA

DO

O Censo Aquicola de 2011 revelou uma redução considerável do número de
centros de processamento de camarão no Brasil. Neste ano foram identificados 32
unidades de processamento do camarão. Entretanto, a empresa Marine, localizada
no município de Canguaretama/RN e a empresa Aqua Products, com sede no
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município de Jaguarabi na Bahia, estavam com suas unidades paradas desde 2006.
Considerando então 30 centros de processamento em funcionamento, esse
segmento da carcinicultura teve uma redução entre os anos de 2003 a 2011 de 13
unidades.
Todos os centros de processamento de camarão estão localizados em
estados da Região Nordeste. Devido a sua dependência quanto ao fornecimento do
camarão oriundo das fazendas, a localização destes estabelecimentos se justifica
perante a primazia dessa região quanto à produção de camarão no país
(Cartograma 09).
A Região Nordeste foi responsável por 98,82% da produção de camarão
marinho no Brasil no ano de 2011. Apenas os estados de Santa Catarina, Rio
Grande do Sul e Paraná com 0,87%, 0,06% e 0,25% de participação na produção de
camarão no Brasil, respectivamente, não fazem parte dessa região. Dito isto, a
concentração na Região Nordeste dos 30 centros de processamento em
funcionamento, no ano de 2011, pode ser compreendida. Nessa região, o estado do
Rio Grande do Norte é aquele com o maior número de unidades de processamento
de camarão, 13 no total. Em seguida, o estado do Ceará com nove centros de
processamento, evidencia a sua importância nesse segmento da carcinicultura. Por
sua vez, o estado de Pernambuco com seis, a Bahia com três e o Piauí com um
centro de processamento, são os outros a participarem desse segmento do circuito
espacial produtivo da carcinicultura brasileira.
O Rio Grande do Norte com uma produção total em 2011 de 17.431 toneladas
de camarão contou naquele ano com 13 centros de processamento, estando em
funcionamento 12 unidades.
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Cartograma 09 – Brasil: Distribuição de Centros de Processamento de
Camarão (2011)

Fonte: Censo Aquicola - MPA/ABCC, 2011.
Elaboração: O autor.

Embora o município de Natal, bem como, aqueles localizados em seu entorno
não constituam a região de maior produção de camarão no estado, é nesta região
que se concentra o maior número de centros de processamento de camarão no Rio
Grande do Norte (Cartograma 10).
O município de Natal com quatro centros de processamento, Macaíba com
dois, Extremoz com uma unidade de beneficiamento e Parnamirim com um centro de
processamento de camarão, formam a região de maior concentração desse fixo
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geográfico da carcinicultura no estado potiguar, somando juntos oito unidades de
processamento, ou seja, 61,53% do total instalado no Rio Grande do Norte. Por
outro lado, no ano de 2011, esses municípios foram responsáveis por apenas 6,34%
da produção de camarão marinho no Rio Grande do Norte.
Esse descompasso existente entre a produção de camarão e o número de
unidades de processamento na região de entorno do município de Natal está
atrelada as possibilidades de escoamento do camarão proporcionadas, sobretudo,
pela capital do estado do Rio Grande do Norte devido a infraestrutura instalada,
além da maior demanda pelo consumo do camarão expressada pela existência de
diversos restaurantes e redes de supermercados nessa região.
Em Natal está localizado o maior porto do estado do Rio Grande do Norte
com capacidade de armazenagem, em seu frigorífico, de aproximadamente 2.000
toneladas. Além da capacidade de estocagem, este fixo geográfico até 2011, foi o
principal meio de escoamento do camarão potiguar para os mercados estrangeiros.
Dessa maneira, ainda que o município de Natal juntamente com os municípios do
seu entorno não respondam por uma grande quantidade produtiva de camarão, a
presença do porto, bem como, da polarização dessa região quanto ao serviço de
alimentação,

devido

à

elevada

quantidade

de

restaurantes

e

redes

de

supermercados, corroboram para a concentração dos centros de processamento de
camarão em Natal e no seu entorno.
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Cartograma 10 - Rio Grande do Norte: Número de Centros de Processamento de Camarão e Quantidade Produzida de
Camarão por Municípios (2011)

Fonte: Censo Aquicola - MPA/ABCC, 2011.
Elaboração: O autor.
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Por sua vez, os centros de processamento localizados nos municípios de
Canguaretama, Pendências e Mossoró pertencem a grandes empresas da
carcinicultura potiguar que, também participam da fase de engorda. Em
Canguaretama/RN, o centro de processamento localizado no município, pertence a
empresa Camanor Produtos Marinhos. Esta empresa, como vimos na seção sobre a
instância da produção propriamente dita que ocorre no interior das fazendas de
engorda, possui mais de 200 hectares de terras direcionados a produção de
camarão marinho em viveiros. Por seu turno, o centro de processamento da
empresa Potiporã localizado no município de Pendências, também atua na etapa da
engorda do camarão, por meio de sua fazenda Espera Nova com mais de 900
hectares de terras no mesmo

município de localização da unidade de

processamento do camarão. Já o centro de processamento da firma Aquarium
Aquicultura do Brasil Ltda, localizado em Mossoró, também conta com uma fazenda
de engorda (Aquarium Aquicultura do Brasil) com mais de 780 hectares de terras
dedicadas ao cultivo de camarão marinho em viveiros.
Para as empresas, possuir a fazenda de engorda, bem como, o centro de
processamento, lhes garantem a segurança da oferta do camarão para as unidades
de processamento. Além disso, o domínio dessas duas etapas do circuito espacial
produtivo da carcinicultura evita a necessidade de adquirir o camarão de terceiros.
Destaca-se também, a garantia da qualidade do produto assegurada pela firma, haja
vista o controle desde o início da etapa de cultivo do camarão, até a fase de
processamento. Este aspecto é muito considerado pelos mercados consumidores
mais exigentes.
Entretanto, as diferenças qualitativas existentes entre os centros de
processamento vão além do transbordamento da empresa para outras etapas da
carcinicultura. No interior da própria firma, aspectos técnicos e normativos,
evidenciam diferentes tipologias de unidades de processamento de camarão no Rio
Grande do Norte.
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4.6 A TIPOLOGIA
BENEFICIAMENTO

DOS

AGENTES

ENVOLVIDOS

NA

ETAPA

DO

O censo Aquicola de 2011 evidenciou uma significativa diversidade existente
entre

os

fixos

geográficos

da

carcinicultura

responsáveis

por

efetuar

o

processamento do camarão. Este fixo responde por uma das formas de escoamento
do camarão. Embora, os centros de processamento tenham perdido importância no
atual momento da atividade, pois a circulação do camarão em sua forma in natura,
pelo menos no Rio Grande do Norte, tem sido a mais praticada, eles ainda possuem
um peso importante no circuito da carcinicultura. Entretanto, as características da
mão de obra, infraestrutura, dos aspectos tecnológicos, das normas de certificação,
bem como, da distribuição do camarão, mostram a variedade técnica e
organizacional presente neste segmento da carcinicultura potiguar.
4.6.1 Mão de obra utilizada nas empresas de processamento de camarão
Segundo o Censo Aquicola de 2011, estavam empregados nos centros de
processamento 619 pessoas. Desse total, 224 eram homens e 395 eram mulheres.
Mais de 70% dos funcionários haviam concluído apenas os níveis da educação
básica, porém, alguns não tinham concluído sequer o ensino médio. Por sua vez, 36
funcionários informaram ter concluído o nível superior e 11 pessoas afirmaram ter
cursos de pós-graduação.
A empresa Produmar Exportadora de Produtos do Mar, localizada no
município de Natal, mais precisamente, na zona portuário do Rio Potengi, a 100
metros do porto de Natal e a 500 metros do terminal pesqueiro, é aquela que possui
a maior quantidade de empregos qualificados, 11 dos 36 empregos de nível superior
e dois dos 11 com nível de pós-graduação. Esta empresa foi uma das primeiras a
exportar o camarão do Rio Grande do Norte e atualmente, ampliou sua atividade
para a pesca em alto mar, diversificando assim, a sua atuação no mercado. Sua
unidade de processamento está localizada no interior do seu porto particular, que
por sua vez, está ao lado do porto de Natal. Dessa maneira, a logística da empresa
é facilitada pela proximidade entre a área de processamento e o local de
escoamento dos seus produtos.
Outros centros de processamento como o Potiporã (Pendências), o ENSEG
(Macaíba), a Faif´s (Parnamirim), a Camanor (Canguaretama), Norte Pesca (Natal),

99

Indústria Cruz de Pescado (Macaíba) a CIPEL (Areia Branca) e a Anequim Indústria
de Pescado (Extremoz), possuem uma participação na geração de empregos no
setor de processamento de camarão que, devido a elevada quantidade, parecem
elucidar o grande porte destas empresas norte-riograndenses. Já os centros de
processamento INPEL Ltda (Natal), Aquarium Aquicultura do Brasil (Mossoró) e
Nordeste Pescados (Natal), devido a pouca quantidade de trabalhadores, haja vista
os limites tecnológicos do setor de processamento da carcinicultura e a consequente
demanda de mão de obra para a realização do processamento de grandes
quantidades de camarão, parecem apresentar uma infraestrutura bem inferior aos
demais centros de processamento do Rio Grande do Norte (Tabela 06).
Tabela 06 - Rio Grande do Norte: Quantidade de Trabalhadores por Nível de
Instrução nos Centros de Processamento de Camarão (2011)
Nível de instrução
Empresa

Município

Básico

Médio

Superior

PósGraduação

Camanor produtos marinhos Ltda.

Canguaretama

18

4

0

2

Marine maricultura do nordeste s/a

Canguaretama

0

0

0

0

Enseg industria alimentícia Ltda.

Macaíba

33

27

2

0

Potiporã alimentos Ltda.

Pendências

NS

NS

2

1

Norte pesca s/a

Natal

16

8

4

2

Faifs maricultura Ltda./arruda agroindustrial

Parnamirim

92

8

2

1

Francisco das chagas c. da silva

Natal

10

3

1

0

Industria cruz de pescados Ltda.

Macaíba

39

30

3

1

Produmar exportadora de produtos do mar
Ltda.

Natal

50

5

11

2

Inpel Ltda.

Natal

7

4

3

0

CIPEL - central de industrialização de
pescados Ltda.

Areia Branca

9

15

4

1

Aquarium aquicultura do Brasil

Mossoró

5

3

0

1

Anequim industria de pescados Ltda.

Extremoz

38

10

4

0

317

117

36

11

TOTAL

Fonte: Censo Aquicola - MPA/ABCC, 2011.

4.6.2 Infraestrutura e aspectos tecnológicos das empresas de processamento de
camarão
A capacidade de processamento de camarão das unidades localizadas no Rio
Grande do Norte, em 2011, foi de 7.860 toneladas por mês. A unidade de
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processamento da Potiporã com 1.500 ton/mês, a Produmar também com 1.500 e a
Anequim com 1.260 ton/mês, são aquelas de maior capacidade de processamento
de camarão no Rio Grande do Norte.
Por sua vez, quanto à capacidade de estocagem do camarão processado, a
Potiporã e a Produmar com capacidade de armazenamento de 600 ton/mês, além
da Camanor com 342 ton/mês e a Pescado da Cruz com 280 ton/mês são as
unidades de processamento do Rio Grande do Norte com a melhor infraestrutura
para estocagem do camarão processado.
Existem vários tipos de processamento do camarão (camarão inteiro,
camarão sem cabeça, camarão inteiro e pré-cozido, camarão descascado, camarão
sem cabeça e sem rabo, são os principais). Contudo, para se obter essas
variedades de camarão processado é necessário um conjunto de equipamentos, os
quais, cada um é especializado em realizar um tipo de processamento. Porém, em
algumas indústrias, o trabalho manual ainda é muito utilizado.
Todas as unidades de processamento de camarão localizadas no Rio Grande
do Norte utilizam a classificadora mecânica para fazer a seleção do camarão por
peso e tamanho. Entretanto, apenas os centro de processamento da Camanor, da
Enseg e da Pescado da Cruz descascam o camarão através de máquinas. Com
relação ao procedimento de embalar o camarão processado, apenas as unidades da
Enseg e da Pescado da Cruz realizam essa etapa mecanicamente (Censo Aquicola,
2011).
Do total de unidades de processamento de camarão no Rio Grande do Norte,
quatro delas embalam o camarão à vácuo, permitindo assim, uma maior
durabilidade do produto. Por sua vez, apenas cinco centros de processamento
possuem o equipamento necessário para embalar e pesar automaticamente o
camarão e somente duas unidades de processamento de camarão instaladas no
estado potiguar, possuem o equipamento necessário para realizar o cozimento do
camarão por imersão (Censo Aquicola, 2011).
4.6.3 As Normas de Certificação

Num período em que a competitividade produz a individualidade, as normas
de certificação são importantes instrumentos de, num primeiro momento, autorização
para o funcionamento e, num segundo momento, de individualização das empresas.

101

Os produtos de origem animal devem possuir o carimbo do Serviço de
Inspeção Federal (SIF) para atestar qualidade sanitária e está em conformidade com
a legislação. Com exceção da empresa Marine, paralisada desde 2006, todos os
centros de processamento de camarão do Rio Grande do Norte possuem o selo do
SIF.
Além da certificação federal necessária para a circulação do camarão
processado, apenas a empresa Camanor apresentou em 2011, outro tipo de
certificação. Devido o seu contrato de exportação junto a empresa francesa
Carrefour, detentora de uma rede mundial de supermercados, a Camanor ingressou
no programa de certificação da empresa francesa, o qual atribui as empresas
parceiras, o Selo de Origem Carrefour, conferindo assim, uma certificação
internacional de garantia de qualidade.
Devido o redirecionamento da circulação do camarão para o mercado interno,
as unidades de processamento de camarão localizadas no Rio Grande do Norte,
bem como, no Brasil, deixaram de participar dos programas e cumprir as exigências
internacionais para o processamento do camarão, perdendo assim, os selos
internacionais de qualidade e padrão de produção.
4.6.4 Distribuição
O primeiro trimestre de 2011 foi o período que ocorreu a última exportação de
camarão marinho do Brasil. No mês de março, a empresa Camanor, localizada no
município de Canguaretama/RN enviou o último contêiner de camarão destinado ao
mercado externo devido a sua parceria com a rede Carrefour na França. Desde
então, toda a produção de camarão marinho do Brasil tem sido consumida pelo
mercado interno. Esta reconfiguração da distribuição do camarão brasileiro, e em
especial, o camarão potiguar, será melhor analisada no capítulo sobre a Circulação
da carcinicultura.
Por isso que, segundo o Censo Aquicola de 2011, duas empresas ainda
afirmaram exportar parte da sua produção. O centro de processamento da Camanor
afirmou exportar cerca de 9,2% da sua produção, enquanto os 93,8% restantes,
foram consumidos internamente. Por sua vez, a empresa Produmar Exportadora de
Produtos do Mar, teve o mercado externo como principal mercado para o seu
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produto, pois exportou cerca de 80% da sua produção, ficando os 20% restantes,
distribuídos no mercado interno.
Os demais centros de processamento tiveram toda a sua produção voltada
para o mercado interno, o qual a venda no atacado foi indicada por todos como
sendo a principal forma de comercialização dos seus produtos. No mercado interno,
o Censo Aquicola de 2011 pediu para que o responsável pelo centro de
processamento atribuísse um valor de 1 a 5 para cada região consumidora do seu
produto, sendo a ordem crescente atrelada a maior quantidade comercializada com
aquela região. Sendo assim, a Região Norte foi a que mais recebeu o valor 5,
indicando assim que, essa região é o principal destino da produção dos seguintes
centros de processamento: Camanor, Norte Pesca, Pescados da Cruz, Produmar e
Anequim. As demais regiões em ordem de importância quanto ao principal destino
da distribuição do camarão pelos centros de processamento do Rio Grande do Norte
são: Região Centro-Oeste, Região Sul, Região Nordeste e por último, a Região
Sudeste.
A distribuição do produto comercializado pelos centros de processamento
mostra um comportamento bastante diferente daquele praticado pelas fazendas de
camarão que vendem diretamente seu produto sem necessariamente, passar pelas
unidades de processamento. Estas, como vimos anteriormente, tem o mercado da
Região Nordeste, como principal centro de consumo, sobretudo, entre os micros e
pequenos produtores. Porém, mesmo entre os médios e grandes produtores, a
Região Nordeste figurou entre os principais destinos das suas respectivas
produções. Comportamento bem diferente dos centros de processamento, os quais
têm direcionado o produto com maior valor agregado para a Região Norte e CentroOeste, principalmente.
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5 OS CÍRCULOS DE COOPERAÇÃO DA CARCINICULTURA NO RIO GRANDE
DO NORTE
Os capítulos anteriores foram dedicados à análise dos diferentes segmentos
da carcinicultura, apresentando as topologias e tipologias das empresas presentes
nas diferentes etapas, as quais o camarão perpassa até alcançar o estágio
necessário para chegar ao mercado para ser consumido..
Esta análise nos permitiu identificar o aprofundamento da divisão territorial do
trabalho a partir do circuito espacial de produção da carcinicultura, resultado da
manifestação do meio técnico-científico-informacional na atividade de cultivo de
camarão marinho, expresso no surgimento de diversos segmentos agindo em
solidariedade.
O aprofundamento da divisão territorial do trabalho na carcinicultura
promoveu um aumento nas trocas materiais entre as diferentes etapas da
carcinicultura, além de uma conjunção de diversas empresas em um mesmo
movimento, elaborando uma rede de relações estabelecida ao longo do processo
produtivo, que por sua vez, atingiu uma topografia regional e nacional que abrangeu
uma multiplicidade de lugares e agentes. Este aspecto atual da atividade de cultivo
de camarão pode ser observado nas trocas entre os laboratórios de larvicultura,
entre os laboratórios de larvicultura e as fazendas, entre as fazendas e as indústrias
de beneficiamento, entre as fazendas e as fábricas de ração, entre os principais
segmentos da carcinicultura e as fábricas de produção de insumos e equipamentos,
bem como, entre as fazendas e os mercados consumidores produtivos e
consumptivos.
Entretanto, segundo Castillo e Frederico (2010, p. 464) “se por um lado, as
diversas etapas do processo capitalista se tornaram cada vez mais dispersas no
espaço”, prosseguem os autores, “por outro, estão cada vez mais articuladas pelas
políticas das empresas, (...) através da modernização e da expansão das redes
técnicas de informação, portadoras de ordens, mensagens, capitais”. Por sua vez,
Santos e Silveira ([2001] 2008, p. 144) afirmam que “esse movimento é comandado,
sobretudo, por fluxos não obrigatoriamente materiais, isto é, capitais, informações,
mensagens, ordens”. Para os autores, “essa é a inteligência do capital, reunindo o
que o processo direto da produção havia separado em diversas empresas e lugares,
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mediante o aparecimento de verdadeiros círculos de cooperação”. Estes, por sua
vez, no entendimento de Castillo e Frederico (2010, p. 464-465):
[...] tratam da comunicação, consubstanciada na transferência de
capitais, ordens, informação (fluxos imateriais), garantindo os níveis
de organização necessários para articular lugares e agentes
dispersos geograficamente, isto é, unificando, através de comandos
centralizados, as diversas etapas, espacialmente segmentadas, da
produção.

No interior dos circuitos espaciais produtivos, ocorre uma multiplicidade de
círculos de cooperação, gerados através das relações estabelecidas entre as
empresas, entre as empresas e os poderes públicos locais, regionais e nacionais,
entre empresas, associações e instituições, entre outras. Dessa maneira, bem como
ressaltam Castillo e Frederico (2010, p. 465), “é necessário, por tanto, analisar as
especificidades dos círculos de cooperação estabelecidos e as respectivas escalas
de poder dos diferentes agentes”.
Na carcinicultura, os círculos de cooperação são sensivelmente percebidos
nas relações estabelecidas entre os segmentos da atividade durante o processo de
produção, bem como, entre produtores e associações, instituições e produtores,
além do Estado e os produtores.
Entre os segmentos da carcinicultura, destaca-se o acompanhamento técnico
praticado pelos laboratórios de larvicultura e pelas fábricas de ração junto às
fazendas de engorda. Por sua vez, a relação existente entre a Associação Brasileira
de Criadores de Camarão (ABCC) com os produtores é de suma importância para a
atividade, haja vista, o papel de intermediação desenvolvido pela associação entre o
Estado e os interesses dos produtores. Já a relação entre produtores e instituições
se dá, principalmente, pela normatização da atividade envolvendo instituições
nacionais e internacionais. Por fim, o círculo de cooperação estabelecido entre o
Estado e os produtores ocorre, a priori, em dois níveis institucionais, no estadual
através dos benefícios fiscais e a nível nacional por meio do fornecimento de crédito.
5.1
A
INTERAÇÃO
ENTRE
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO
A

modernização

da

LABORATÓRIOS

carcinicultura

brasileira,

E

FAZENDAS:

com destaque

para

O

a

carcinicultura potiguar implicou no processo de utilização intensivo de capital,
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tecnologia e informação com o intuito de consolidar a atividade e elevar a
intensidade e o ritmo do processo produtivo do camarão e, consequentemente,
acelerar o processo da mais-valia. Com o progresso técnico inerente ao período
tecnológico atual, foi possível minimizar até certo ponto, a dependência da
carcinicultura em relação ao meio natural. Assim, com elevado número de inovações
para a produção do camarão, tornou-se possível modificar a base técnica dessa
atividade, que passou a utilizar cada vez mais objetos dotados de ciência e técnica,
como fatores fundamentais para o funcionamento da atividade.
A maioria das inovações foi e continua sendo desenvolvida pelos setores a
montante da etapa da produção propriamente dita, ou seja, das Fazendas de
Engorda. As inovações mais sensivelmente percebidas ocorrem a partir dos
Laboratórios de Maturação e Larvicultura, sobretudo, na forma de novas espécies de
Pl´s, cada vez mais resistentes e precoces.
Desde o seu início, a carcinicultura passou a conviver com a manifestação de
diversos vírus (IMNV, WSSV, TSV, IHHNV e outros mais) que, normalmente incidem
nos viveiros de camarão durante a fase de engorda. Devido a isso, diversos
laboratórios, privados e públicos, tem se direcionado as pesquisas que visam
descobrir as causas da ocorrência dessas enfermidades.
No Brasil, a manifestação de alguns vírus no ambiente de cultivo ocorreu no
ano de 2005, iniciada nas fazendas do estado de Santa Catarina e logo proliferada
nos demais estados produtores de camarão do país. O resultado da incidência do
vírus nos viveiros de camarão é, em sua maioria, a perda total da produção.
De lá para cá, ainda não foram desenvolvidas linhagens de camarão
resistentes a todos os vírus, principalmente, o vírus da Mancha Branca (WSSV), que
atualmente, vem devastando diversas produções no Rio Grande do Norte,
principalmente, na região sul do litoral potiguar. Devido a isso, os laboratórios de
maturação e larvicultura tem desenvolvido a prática de acompanhamento dos seus
produtos após a comercialização com as fazendas de engorda.
Além disso, os laboratórios durante o processo de negociação de venda das
pós-larvas com as fazendas, estabelecem um conjunto de normas técnicas
necessárias para que a taxa de sobrevivências das Pl´s seja a maior possível
durante o período de engorda nos viveiros de camarão. O laboratório Aquatec, por
exemplo, dispõe de uma cartilha colocada à disposição dos produtores contendo as
noções de como deve ser o processo de aquisição, transporte e aclimatação de pós-
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larvas. Soma-se a isso, as visitas técnicas realizadas pelos laboratórios de
maturação e larvicultura as fazendas de engorda, no intuito de efetuar o
monitoramento sanitário das Pl´s comercializadas. No Rio Grande do Norte, esta
relação estabelecida entre esses dois segmentos da carcinicultura é praticada por
sete dos 10 laboratórios em operação (Censo Aquicola, 2011).
Assim como os laboratórios de maturação e larvicultura, as fábricas de ração
também realizam atividade de acompanhamento técnico nas fazendas de engorda.
No Rio Grande do Norte, a assistência técnica concedida aos produtores de
camarão é praticada por oito dos nove fabricantes de ração para camarões no
Brasil. Todas elas, segundo o Censo Aquicola de 2011, mencionaram como sendo
as principais ações desenvolvidas: a análise e interpretação dos dados das
fazendas, o acompanhamento do crescimento do camarão, análise do consumo de
ração, elaboração de programas nutricionais customizados e recomendações de
manejo. A frequência das visitas é, em sua maioria, a cada 15 dias ou então, uma
vez por mês.
Além das visitas técnicas para disseminar informações sobre o uso adequado
dos seus produtos, bem como, para auxiliar na programação da alimentação dos
camarões de forma racional, as fábricas de rações tem organizado e participado de
forma sistemática de encontros como, simpósios, encontros técnicos, seminários e
trabalhos de campo nas fazendas de engorda.

5.2 A PARTICIPAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE PESQUISA E ENSINO NO
CIRCUITO ESPACIAL DE PRODUÇÃO DA CARCINICULTURA
Já discutimos que, a partir da década de 1970, o espaço agrícola brasileiro
passou por um processo de reestruturação do seu sistema produtivo. As principais
características dessa reestruturação estão diretamente relacionadas à introdução de
inovações técnicas e organizacionais. No tocante às inovações técnicas,
destacamos o emprego de máquinas, insumos químicos e biotecnológicos
produzidos e fornecidos pelas indústrias a montante da produção agropecuária. Já
as inovações organizacionais, congregam os novos agentes e setores envolvidos
com

a

cientificização

de

algumas

atividades

primárias.

Além

disso,

o

desenvolvimento científico, produto de uma vigorosa pesquisa tecnológica,
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juntamente com o aumento significativo da formação de profissionais cada vez mais
especializados, constitui-se também, imperativos da atual agropecuária científica do
Brasil.
Dessa maneira, o aumento significativo da oferta de cursos e programas de
graduação em universidades públicas e privadas no Brasil, como se poderá
averiguar mais adiante, evidencia o componente científico da reestruturação
produtiva da agropecuária brasileira no atual período.
Os dados fornecidos pelo MEC por meio da Sinopse da Educação Superior
de 1995 a 2010 nos revelam, dentre outras constatações, o crescimento tanto da
oferta como da demanda de cursos e programas de graduação que se remetem ao
conhecimento direto das necessidades da agropecuária científica. Aqui iremos
analisar a oferta e a demanda da grande área de conhecimento de Ciências
Agrárias, que a partir do ano de 2000, passou a ser denominada de Agricultura e
Veterinária, na qual estão situados os cursos direcionados a área do conhecimento
da Aquicultura, bem como, as disciplinas sobre as questões técnicas da
carcinicultura. Os cursos que compõem essas áreas de conhecimento seguem no
Quadro 03.
Quadro 03 – Grande área do conhecimento e cursos diretamente voltados para
a agropecuária
Ciências Agrárias (1995 – 1999)

Agricultura e Veterinária (2000 – 2010)

Agronomia; Ciências Agrárias; Engenharia

Engenharia

Agrícola;

Horticultura;

Horticultura;

Engenharia de Alimentos; Engenharia de

Agronomia;

Aquicultura;

Pesca;

agrícola; Manejo da produção agrícola;

Engenharia Florestal; Horticultura; Indústria

Manejo da produção animal; Tecnologia em

da

Drenagem;

agronegócio; Tecnologia em cafeicultura;

Laticínios; Medicina Veterinária; Química

Tecnologia em produção de grãos; Técnicas

dos Alimentos; Tecnologia Agroindustrial;

de

Tecnologia

Aqüicultura;

Engenharia

da

Engenharia

Madeira;

Irrigação

Agronômica;

Alimentos; Zootecnia.

de

e

Tecnologia

de

irrigação

Tecnologia

florestal;
Agroecologia;

Agroindústria;

Agropecuária;

e

da

Engenharia

drenagem;

Engenharia

Medicina veterinária.
Fonte: MEC – Sinopse da educação superior 1995 – 2010.

Silvicultura;

produção

Zootecnia;
de

pesca;
pesqueira;
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No ano de 1995 foram oferecidos em universidades públicas (federal e
estadual) e privadas 194 cursos e programas referentes a grande área do
conhecimento de Ciências Agrárias, neste mesmo ano concluíram 5.780 alunos e
foram matriculados 47.785. No ano de 1999, último ano em que a grande área do
conhecimento de Ciências Agrárias ainda recebia essa denominação, foram
ofertados no Brasil 285 cursos e programas, concluíram 6.336 e foram matriculados
62.640 alunos. Houve assim um crescimento de 46,90% de cursos ofertados na rede
pública e privada, aumento de 9,71% dos concluintes e 31,08% de matriculados.
Para elucidar a maneira como se dá no território brasileiro a distribuição da
oferta de cursos e da formação de profissionais direcionados a agropecuária
científica, lançamos mão da cartografia com base nas três variáveis (número de
curso superior ofertado, quantidade de concluintes no ano e o número de matrículas
realizadas) na grande área de Ciências Agrárias. Sendo assim, o Cartograma 11 nos
possibilita entender a distribuição da educação superior voltada para a agropecuária
científica no último ano em que a Sinopse da Educação Superior disponibilizou a
quantidade de cursos, matriculas e concluintes por estados da federação.
Entre os anos de 2000 e 2010, período em que essa área do conhecimento
passa a ser denominada de Agricultura e Veterinária e tem sua estrutura de cursos
reorganizada, novos acréscimos nessas três variáveis podem ser observados. Se no
ano de 2000 a rede de ensino superior disponibilizou 288 cursos e programas,
concluíram 6.775 alunos e foram matriculados 63.260, no ano de 2010 já existiam
790 cursos e programas de graduação, concluíram 18.094 alunos e foram
matriculados 142.882 alunos. Dessa maneira, podemos perceber que houve um
acréscimo de 174,30% na oferta de cursos e programas, 167,07% nos concluintes e
125,86% de alunos matriculados.
Os números são ainda mais significativos quando comparados os anos de
1995 e 2010. Destarte, podemos averiguar um acréscimo de 307,21%, 213,04% e
199,01% de cursos ofertados, de concluintes e matriculados respectivamente, nos
cursos e programas que compreendem a antiga grande área do conhecimento de
Ciências Agrárias e a atual Agricultura e Veterinária, presente em universidades
públicas e privadas do Brasil.
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Cartograma 11 – Brasil: Número de Cursos de Nível Superior na área de
Ciências Agrárias, Densidade de Concluintes e Matrículas (1997/1998)

Fonte: Mec/Inep - Sinopse da Educação Superior, 1998.

Na aquicultura, o número de matrículas em cursos voltados para a produção
do conhecimento científico, bem como, para a formação e qualificação de
profissionais para as diferentes instâncias do circuito espacial de produção das
atividades produtivas do setor, com destaque para a carcinicultura ,
aumento significativo.

também

teve

110

Em 1999, foram ofertadas apenas em universidades públicas 30 vagas no
curso de Engenharia Aquicola e 909 em Engenharia da Pesca. Em 2005, o número
de matrículas nos cursos de Aquicultura alcançaram um total de 388 estudantes e
em Engenharia da pesca 1677, todas as matriculas realizadas em instituições
públicas. Por sua vez, em 2011 o número de matriculas nos cursos de Aquicultura
passou para 958 e em Engenharia da Pesca para 3.323, neste ano, assim como nos
anos anteriores, todas as matrículas foram realizadas em instituições públicas. Por
falta de informações sobre a distribuição regional desses cursos no Brasil, ficamos
impossibilitados

de

trabalhar

cartograficamente

essas

informações

e

consequentemente, de averiguar a importância da Região Nordeste quanto polo de
concentração ou não desses cursos, haja vista o seu papel polarizador da produção
aquicola, sobretudo, da carcinicultura.
No Rio Grande do Norte a Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN) com os cursos de Aquicultura e Engenharia de Aquicultura no campus
central e outros cursos correlatos como veterinária e zootecnia, tem importante
papel no desenvolvimento de pesquisas e na formação de mão de obra qualificada
para o circuito espacial produtivo da carcinicultura. A UFRN na década de 2000, com
apoio do governo estadual e federal, construiu no município de Extremoz/RN o
Centro de Tecnologia do Camarão (CTC) com o objetivo de desenvolver pesquisas
direcionadas ao melhoramento genético e fornecimento de pós-larvas a pequenos
produtores. Entretanto, atualmente este equipamento da universidade encontra-se
desativado.
A Universidade Federal do Semi-árido com sede em Mossoró, possui em sua
grade de cursos o de Engenharia da Pesca, o de Biotecnologia, além de Veterinária
e Medicina Veterinária. Com esse aporte de formação de profissionais direcionados
as atividades produtivas do campo, esta instituição também pode ser considerada
como sendo parte importante do círculo de cooperação do circuito espacial produtivo
da carcinicultura potiguar.
Por fim, ainda discutindo a participação das instituições de pesquisa e ensino
no circuito espacial de produção da carcinicultura, podemos destacar o papel
desempenhado pela Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte
(EMPARN) que, como já dissemos em outro momento, comandou o Projeto
Camarão durante toda a década de 1980, sendo responsável pelas pesquisas de
base para a carcinicultura e pela formação de grande parte da mão de obra que hoje
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atua no circuito produtivo, tanto dentro do estado do Rio Grande do Norte como no
restante do país. Atualmente, a EMPARN tem direcionado esforços para a da
tilapicultura (cultivo de tilápias em tanques), capacitando mão de obra para a
atividade.
5.3 A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAMARÃO (ABCC):
COOPERAÇÃO E DIFUSÃO DE TÉCNICAS
Juntamente com os acréscimos de novos objetos ao território para viabilizar a
eficácia do circuito espacial de diversas atividades produtivas, ações ou
cooperações são estabelecidas entre diferentes agentes na tentativa de garantir e
potencializar o funcionamento geral dos circuitos, de modo que, isso possibilite o uso
racional do território e a consequente acumulação capitalista.
Na carcinicultura brasileira, bem como, em outras atividades econômicas, as
entidades representativas são importantes instrumentos ou organizações que
servem como intermediação entre as demandas privadas e o poder público. As
organizações privadas estruturadas na forma de associações tornam-se importantes
mecanismos de apoio dos agentes hegemônicos do circuito espacial produtivo da
carcinicultura que, a partir delas, potencializam as suas demandas, ou seja, tentam
impor as suas necessidades. Apesar de todos os estados produtores de camarão
possuírem as suas respectivas associações de carcinicultutores, é a Associação
Brasileira de Criadores de Camarão (ABCC) que tem essa maior capacidade de
intermediação entre a Política das Empresas e a Política dos Estados. Entretanto, a
relação entre a ABCC e o poder público, principalmente, o de nível federal, nem
sempre tem sido de cooperação.
A

Associação

sociedade civil,

Brasileira

de Criadores

de Camarão (ABCC)

é uma

sem fins econômicos, com abrangência em todo o território

nacional, que se rege pelo seu Estatuto e pelo seu respectivo Regimento Interno. A
associação está sediada em Natal/RN.
Os principais objetivos da ABCC, segundo seu Estatuto são: promover a
manutenção e o desenvolvimento da carcinicultura em todo o território nacional,
envolvendo a defesa dos legítimos interesses dos seus associados; a promoção
de estudos e pesquisas em todas as áreas que interessem direta ou indiretamente à
carcinicultura; a organização e o patrocínio, sem fins lucrativos de encontros
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empresariais e conferências técnico-científicas à propagação da atividade; a
prestação de serviços de assessoria técnica, econômica e social a órgãos
governamentais e a empresas privadas, relativos a assuntos e interesses da
carcinicultura brasileira; a edição de publicações especializadas, inclusive
periódicas; o relacionamento com entidades congêneres, nacionais ou estrangeiras;
a assinatura de protocolos e convênios com órgãos governamentais sobre assuntos
de interesse da Associação; a promoção de reuniões que congreguem entidades
representativas de classes econômicas, pessoas físicas e jurídicas para tratarem
de assuntos que interessem à carcinicultura; o credenciamento de fornecedores
de insumos e equipamentos destinados à atividade, empresas de assistência e
consultoria técnica para a carcinicultura; enfim, à realização de toda e qualquer
atividade

que interaja direta ou indiretamente

com a carcinicultura e seus

associados4.
A instituição, por meio daquilo que ela se propõe a realizar na carcinicultura,
compõe um importante elo de cooperação espacial no circuito produtivo da
carcinicultura. Algumas ações da associação podem confirmar isso. No ano de 2005,
a associação elaborou os Códigos de Condutas e de Boas Práticas de Manejo e de
Fabricação para uma Carcinicultura Ambientalmente Sustentável e Socialmente
Justa. Este código propõe uma normatização interna ao setor, a partir da iniciativa
dos próprios agentes, coordenados pela ABCC e sob a legislação vigente. Ele é
direcionado aos principais segmentos da carcinicultura (Laboratórios de Maturação e
Larvicultura, Fazendas de Engorda, Indústrias de Processamento e Fábricas de
Ração) e pode ser considerado como um importante instrumento de circulação de
informação no circuito espacial produtivo da carcinicultura.
Além disso, a ABCC dispõe de uma revista semestral - importante veículo de
disseminação das ações da associação, bem como, de circulação de informações
referentes ao setor, sejam elas nacionais ou internacionais. Assuntos como, a
conjuntura econômica favorável ou não para a carcinicultura, políticas e programas
do governo referentes ao circuito produtivo, estudos técnicos, novas tecnologias
produzidas para a carcinicultura, bem como, análises estatísticas do setor aquicola e
pesqueiro, estão constantemente sendo publicados em suas revistas. A última

4

Estatuto da Associação Brasileira de Criadores de Camarão. Disponível em:
< http://www.abccam.com.br/images/stories/documentos/ESTATUTO_ABCC.pdf>.
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edição publicada em setembro de 2012, por exemplo, trás em sua capa títulos de
matérias como: o Código Florestal e seus rebatimentos na carcinicultura, Balança
comercial de pescado no Brasil: Importações, Exportações e Seguro defeso.
Recentemente, a ABCC enviou seus técnicos para alguns países asiáticos
produtores de camarão, no intuito de analisar a técnica de cultivo praticada nesses
países para disseminar no Brasil, algumas experiências positivas.
A organização de seminários nacionais e internacionais sobre a pesca e
aquicultura, com ênfase na carcinicultura, também faz parte da agenda de ações da
ABCC, estes eventos por sua vez, acontecem sempre em Nata/RN, cidade sede da
associação. No ano de 2010, a ABCC promoveu a 7ª Feira Nacional do Camarão.
No ano seguinte, foi organizado o Word Aquaculture, maior evento internacional do
setor de Aquicultura. Neste mesmo ano, porém em conjunto com o World
Aquaculture foi realizado a 8ª Feira Nacional do Camarão e no ano de 2012, a 9ª
edição deste evento. Nessas feiras, são reunidos agentes de todos os segmentos da
carcinicultura oriundos de diversos estados do Brasil, bem como, de diversos países,
porém, com grande quantidade de representantes asiáticos, região esta, líder em
tecnologia para o circuito de produção.
Além de atuar no setor privado, a ABCC também opera como elo de
intermediação entre os interesses do setor carcinícula e as ações públicas
direcionadas a carcinicultura. Ela participou de forma ativa na criação da Secretaria
de Pesca e Aquicultura (SEAP/PR) no ano de 2003, e em 2009, da criação do
Ministério da Pesca e Aquicultura, além do Conselho Nacional da Pesca e
Aquicultura. Todos os eventos organizados pela associação têm a participação de
Ministros, Governadores, Prefeitos e Deputados, os quais ouvem da associação às
demandas do setor, bem como, apresentam as suas contrapropostas públicas.
A Associação de Criadores de Camarão é mantida financeiramente pelo
funcionamento geral da carcinicultura brasileira. Por sua natureza jurídica, a ABCC
não tem capital constituído, possui, entretanto, fontes regulares de recursos
financeiros para sua manutenção e operacionalização de seus programas. As fontes
regulares de recursos da ABCC são de dois tipos: 1) as contribuições financeiras
dos associados, que são usadas para sufragar os gastos regulares de operação e
manutenção da entidade e; 2) os aportes financeiros derivados de cada quilo de
ração que o produtor de camarão cultivado do Brasil compra para sua fazenda, com
os quais a ABCC, em 1999, constituiu o Fundo de Ração para financiar, de forma
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não reembolsável, estudos setoriais, ações de promoção às exportações, programa
de qualificação de produto exportável, capacitação de recursos humanos e
pesquisas aplicadas.
5.4 A NORMATIZAÇÃO DA CARCINICULTURA: A IMBRICAÇÃO DE NORMAS
PÚBLICAS E PRIVADAS
Como a atividade da carcinicultura é produtora de alimentos oriundos do setor
primário, isso coloca a atividade sob um conjunto de normas e diretrizes que
regulam e fiscalizam as condições sanitárias de produção, beneficiamento e
comercialização do camarão. Nesse caso, há uma imbricação de normas públicas e
também de normas privadas, nacionais e internacionais.
Na busca por um controle de qualidade na produção e circulação dos
alimentos tanto intranacional como internacional, o sistema produtivo das empresas
tem sido padronizado por meio de normas rígidas de controle da produção. Nesse
sentido, os principais sistemas normativos constatados em meio às leituras de
diversos materiais sobre a carcinicultura, principalmente, as revistas produzidas pela
Associação Brasileira de Camarão, desde a sua primeira edição (1999) até a última
(2012), bem como, a partir de documentos oficiais expedidos pelo governo federal
são:


Normatizações

estrangeiras:

de

buscam a

instituições

internacionais

padronização

dos

e

produtos,

empresas
para

isso

estabelecem regras de produção para exportação e controle rígido de
qualidade através de análises de biosegurança;


Normas nacionais públicas: são estabelecidas pelo Governo

Federal que objetiva garantir ao consumidor a compra de um produto
autorizado pela instância nacional de controle higiênico e sanitário;


Normas nacionais privadas: normalmente formuladas por uma

instituição, associação, ou, então, cooperativa, que, de alguma maneira,
regula um determinado segmento produtivo;


Normas da própria empresa produtora: padrão produtivo seguido

por uma determinada empresa. Essas normas, na maioria das vezes,
são modelos já estabelecidos nacionalmente ou internacionalmente,
porém, com algumas especificidades da empresa.
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Considerando as normas que regulam o circuito espacial produtivo da
carcinicultura brasileira, podemos citar a participação de duas instituições
internacionais: a Food and Agriculture Organization das Nações Unidas (FAO),
quanto a padrões de alimentos, e o Codex Alimentarius Comission (conjunto de
normas reconhecidas pela FAO, OMC e OMS), “que tem por objetivo coordenar
programas de padronização de produtos e práticas seguras na indústria de
alimentos” (OSTRENSKY et all 2007, 161). Tanto a FAO como o Codex adotam as
práticas produtivas e de segurança alimentar estabelecidas pela Análise de Perigos
e Pontos Críticos de Controle (APPCC). A APPCC consiste na análise de cada
etapa de um processo produtivo, sua aplicação independe do processo industrial
para o qual é adotado, e seu objetivo principal é garantir, por um lado, um produto
final saudável para os consumidores e, por outro, a redução de gastos no processo
produtivo para os produtores.
O Brasil, por meio da Portaria 1428 do Ministério da Agricultura, regulamentou
a exigência da APPCC para as indústrias processadoras de pescado (Portarias 11,
13 e 23/93). A fiscalização pública no Brasil, sobre a produção e o consumo dos
alimentos de origem animal, é pulverizada pelos seus ministérios e agências
reguladoras. O papel do Ministério da Saúde no processo de regulação e
fiscalização, em prol da produção e do consumo de produtos saudáveis, é fiscalizar
os produtos industrializados, além de ter por atribuição o controle de segurança de
qualidade. Enquanto isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA/MS)
coordena a fiscalização dos estabelecimentos e dos serviços de alimentação e o
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) fiscaliza e controla
bebidas e produtos de origem animal (OSTRENSKY et all 2007).
O MAPA por meio da Secretaria de Defesa Agropecuária instituiu a instrução
normativa nº 24, de 9 de agosto de 2011 que, em seu Art. 1º, publicou o
Subprograma de Monitoramento em carnes (Bovina, Aves, Suína e Equina), Leite,
Mel, Ovos, Pescado e Camarão para o exercício de 2011, referente ao Plano
Nacional de Controle de Resíduos Biológicos em Produtos de Origem Animal
(PNCRB), instituído pela Portaria MAPA nº 51, de 6 de fevereiro de 1986, na forma
do Anexo I, na citada instrução normativa. Esse é um importante instrumento de
monitoramento e regulação da qualidade dos produtos derivados de animais. Porém,
a sua aplicação, pelo menos nos empreendimentos da carcinicultura, não tem se
efetivado, segundo alguns produtores consultados.
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Na carcinicultura pode ser adicionado a esse quadro normativo e fiscalizador
da qualidade do produto (camarão) a Associação Brasileira de Criadores de
Camarão (ABCC). A ABCC, com base nas normas internacionais citadas
anteriormente, e das ISO´s 22.000 de 2005 e 9001, além da NBR 14.900 de 2002,
que dispõem sobre o controle de qualidade de alimentos, desde meados dos anos
2000, como foi visto na seção anterior, vem desenvolvendo o manual de boas
práticas direcionado a todos os elos do circuito espacial produtivo da carcinicultura.
Entretanto, ao menos na carcinicultura, há uma descontinuidade entre as
normas e as instituições de fiscalização, de um lado, e a fazenda de camarão, de
outro, pois estas, nem sempre repassam o camarão para as indústrias de
beneficiamento, ou seja, vendem sua produção diretamente para restaurantes,
supermercados, boutiques de carnes, feirantes ou até mesmo para o consumidor
final. Isso implica no repasse do produto (onde em sua fase de engorda recebe um
conjunto de aditivos químicos) para o consumidor final, porém sem nenhuma
fiscalização sanitária antes de ser consumido. Entretanto, se bem aplicado, o Plano
Nacional de Controle de Resíduos Biológicos em Produtos de Origem Animal
(PNCRB) pode minimizar esse problema.
É importante destacar que as Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA´s),
nomenclatura reconhecida internacionalmente e nacionalmente, são causadoras de
muitas mortes no mundo, além de muitos gastos públicos com saúde. “No Paraná, a
estimativa de custos com o tratamento de DTA´s pelo Sistema Único de Saúde
(SUS) no ano de 2000, foi de R$ 1.870.000,00, o que significa um impacto altamente
negativo para a economia (AMSON et all, 2006 apud Ostrensky et all 2007, 161).
Para enfrentar esse possível quadro negativo da atividade de cultivo de
camarão marinho, é necessário uma fiscalização do Estado Federado não apenas
ambiental, preocupação principal dos órgãos ambientais nacionais e estaduais, mas,
também, da qualidade do camarão produzido nas fazendas, tendo em vista que o
seu consumo final poderá acarretar graves problemas de saúde pública.
No entanto, ao verificar as normas de licenciamento ambiental para o
empreendedor da fazenda de camarão, presentes na documentação solicitada pelo
Instituto de Desenvolvimento e Sustentabilidade do Meio Ambiente do Rio Grande
do Norte (IDEMA) para a outorga da licença, percebe-se a evidente preocupação
com o meio ambiente, este considerado como a “natureza natural”, e pouca ou
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nenhuma preocupação direta com a qualidade sanitária do produto camarão, pelo
menos, nas questões presentes na documentação solicitada pelo instituto.
5.4.1 Normas para o licenciamento das fazendas da carcinicultura potiguar
Além das normas para produção e comercialização do camarão, existem as
normas específicas de cada estado para o licenciamento da prática de cultivo de
camarão em cativeiro.
Com base nas atribuições normativas e fiscalizadoras do Estado Federado,
concedida pela Constituição federal de 1988, o estado do Rio Grande do Norte
através do Instituto de Desenvolvimento e Sustentabilidade do Meio Ambiente do
Rio Grande do Norte (IDEMA), este último pautado pelo Código Florestal de 1965,
nas Resoluções do CONAMA 303/02 e 312/02 5, além do Zoneamento Ecológico e
Econômico (previsto no Programa de Gerenciamento Costeiro) dos estuários do Rio
Grande do Norte, analisa os Projetos de carcinicultura e mediante a apresentação
da documentação solicitada pelo órgão, pode licenciar ou negar o funcionamento do
empreendimento.
Para obter o licenciamento, o empreendedor, assim como os laboratórios de
larvicultura (com a ressalva de que os laboratórios são todos considerados do
mesmo porte, por isso, não tem nenhuma simplificação em seus processos de
licenciamento), tem que cumprir os seguintes trâmites burocráticos no IDEMA:
I - solicitar a Licença de Instalação (LI), que autoriza o início da implantação
do empreendimento, de acordo com as especificações constantes dos planos,
programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e
demais condicionantes;
II – solicitar a Licença Prévia (LP), concedida na etapa preliminar do projeto,
contém os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas suas fases de
localização, instalação e operação, observando-se a viabilidade ambiental do
empreendimento nas fases subseqüentes do licenciamento, ou a Licença
5

Resolução CONAMA nº 312/2002 – que dispõe sobre licenciamento ambiental dos
empreendimentos de carcinicultura na zona costeira. Considera os empreendimentos de
carcinicultura como sendo atividades de Alto potencial poluidor e solicita a apresentação do
EPIA/RIMA no ato do licenciamento dos empreendimentos. Porém, a Resolução 02/2011 do
CONEMA (Conselho Estadual do Meio Ambiente do RN (CONEMA) considera os empreendimentos
de carcinicultura como sendo atividades de Médio potencial poluidor, mediante a isso, e seguindo o
previsto na Constituição de 1988, não é necessário a apresentação do EPIA/RIMA.
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Simplificada Prévia (LPS), para os empreendimentos de pequeno porte com baixo
potencial de poluição, que tem a mesma finalidade da anterior. Poderá ser
concedida

aos

empreendimentos

e

atividades

que,

na

oportunidade

do

licenciamento, possam a ser enquadradas nas categorias de pequeno ou médio
potencial poluidor e degradador, e de micro ou pequeno porte; e
III – para aqueles que estão em funcionamento, mas não estão licenciados é
necessário solicitar a Licença de Regularização de Operação (LRO) de caráter
corretivo e transitório, destinada a disciplinar, durante o processo de licenciamento
ambiental, o funcionamento de empreendimentos e atividades em operação e ainda
não licenciados, sem prejuízo da responsabilidade administrativa cabível (IDEMA,
2007).
O licenciamento da atividade é importante, pois, além de garantir o
funcionamento adequado do empreendimento, é com a obtenção dele que o
empreendedor, caso necessite, poderá acessar as linhas de crédito destinadas ao
setor. Porém, são estudos que carecem da adequação do empreendimento às
normas nacionais, estaduais e, caso possua, municipais. Para isso, é imprescindível
a contratação de empresas de consultoria ambiental para a elaboração do relatório
exigido pelo IDEMA e, em alguns casos, de escritórios de advocacia para a devida
interpretação das leis que permeiam o setor da carcinicultura.
5.5 POLÍTICA DE ISENÇÃO FISCAL E OFERTA DE CRÉDITO
A partir da recente crise6, o setor da carcinicultura passou a contar com a
cooperação do Estado, de forma direta e mais efetiva. Dentre as ações públicas
inclinadas aos interesses dos produtores de camarão na atualidade no Rio Grande
do Norte, destacam-se: isenção do ICMS na comercialização interna do crustáceo
beneficiado; a isenção do ICMS concedida aos laboratórios de larvicultura para a
importação e comercialização interna de larvas de alta linhagem; a redução da tarifa
de energia equiparada à taxa praticada pelas atividades rurais. Em âmbito federal
estão em vigência: proibição da importação de camarão de outros países; e mais

6

Entre os anos de 2004 a 2008, um conjunto de eventos (econômicos, climáticos e biológicos)
produziu uma crise estrutural na carcinicultura brasileira, reduzindo de maneira significativa, o número
de agentes, a quantidade da produção, além de reconfigurar a dinâmica territorial da atividade. Esta
questão será discutida no próximo capitulo.
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recentemente, os produtores de camarão se beneficiaram com as oportunidades
concebidas pelo Banco do Brasil de refinanciar as dívidas dos produtores rurais.
Uma análise um pouco mais detalhada do “apoio” concebido pelo governo
estadual do Rio Grande do Norte ao circuito espacial produtivo da carcinicultura,
logo evidenciará que os principais beneficiários são aqueles com maior poder
econômico nessa atividade, ficando o pequeno produtor com possível acesso
apenas ao refinanciamento das suas dívidas, caso as tenha e de maneira mais ou
menos indireta, beneficiado pelo protecionismo praticado pelo governo brasileiro em
proibir a importação de camarões de outros países.
Porém, esta última medida aos poucos vai sendo abolida, pois no mês de
janeiro de 2013 foi aprovada a importação de 5.000 toneladas do camarão oriundo
da Argentina. Recentemente, o Ministro Marcelo Crivella e sua comitiva formada por
técnicos em sanidade animal, visitaram fábricas de “lagostino” na Argentina, no
intuito de averiguar a sanidade do camarão de origem extrativa deste país (Figura
21). O objetivo do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) do Brasil é inicialmente,
comprovar que o camarão argentino é isento de qualquer enfermidade, que por
ventura, pudesse contaminar o camarão brasileiro. A medida do governo brasileiro
de proibir a importação de camarão de qualquer outro país, está pautada na barreira
sanitária estabelecida desde 1999, com base em estudos elaborados pelo Ministério
da Agricultura Pecuária e Abastecimento. Contudo, os produtores nacionais de
camarão, sob a liderança da Associação Brasileira de Criadores de Camarão
(ABCC) há alguns anos vem travando uma batalha com o MPA, impedindo a
extinção da medida que garante a proibição das importações de camarão.

120

Figura 21 – Visita do Ministro Marcelo Crivela aos Centros de
Processamento de Pescados da Argentina (jan, 2013)

Fonte: ABCC, 2013. Disponível em: www.abccam.com.br.

Em um texto bastante intempestivo e também irônico publicado em seu site, a
ABCC mostra de forma enfática o seu papel contrário a essa tomada de decisão do
MPA, criticando as ações do Ministro, bem como, o apoio da Presidente Dilma
Rousseff. Neste texto, intitulado “Viagem do Ministro Marcelo Crivella a Argentina”
publicado em 16 de janeiro de 2013, uma trama política e econômica parece está
contida nas entrelinhas, bem como, pode ser averiguada no trecho a seguir:
[...] o que deixa claro que existem outros interesses não republicanos
por trás desse movimento, voltaram a carga, desta feita, junto com a
VIVENDA DO CAMARÃO, utilizando como pano de fundo, a
Presidenta Dilma e sua colega da Argentina, como as verdadeiras
mentoras dessa decisão, como se fossemos acreditar que 5.000
t/US$ 50 milhões representassem um negócio da China, que
justificasse o envolvimento da nossa Presidenta ??!!! Contem outra
história, porque essa ninguém acredita !!?? (ABCC, 2013).

Por sua vez, em texto publicado mais recentemente, no dia 23 de janeiro de
2013, a ABCC discute os prováveis rebatimentos na carcinicultura brasileira, que por
ventura podem ocorrer, em decorrência da liberação da importação do camarão
argentino, pelo governo federal. Dentre eles se destacam: a possível proliferação de
mais um vírus na carcinicultura brasileira, os preços do camarão importado abaixo
do valor de mercado do camarão nacional e a pior consequência, a falência da
carcinicultura nacional.
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Nesse jogo de interesses e benefícios, os agentes hegemônicos da
carcinicultura, de um jeito ou de outro, acaba obtendo vantagens com as ações do
Estado. Os laboratórios de larvicultura são beneficiados pela isenção de impostos
para a importação e comercialização dos reprodutores, as fazendas dotadas de
equipamentos que necessitam de energia são favorecidas pela redução da tarifa de
energia e as indústrias de processamento são beneficiadas pela isenção do ICMS,
pois comercializam o produto processado.
Até a importação do camarão estrangeiro produzirá vantagens para alguns
agentes hegemônicos da carcinicultura. Pois, segundo a ABCC, bem como, relata o
fragmento de texto citado anteriormente, a empresa Vivenda do Camarão, detentora
de uma Central de Processamento no município de Cotia na Grande São Paulo, e
dona de 108 lojas distribuídas em mais de 15 estados do Brasil incluindo uma loja no
Paraguai, parece estar interessada nessa parceria entre o Brasil e os Centros de
Processamento e exportação do Camarão argentino. Entretanto, os interesses ainda
não foram bem esclarecidos.
Por sua vez, atrelado a política de isenção fiscal praticada pelo Estado, outra
ação que se direciona ao fomento da atividade da carcinicultura é a oferta de crédito.
O funcionamento de qualquer atividade produtiva moderna que, depende da
utilização de equipamentos dotados igualmente de ciência e técnica, necessita de
mecanismos de crédito. O imperativo do crédito se impõe ainda mais naquelas
atividades que tem no mercado externo, o locus para o seu desenvolvimento.
Na carcinicultura, os mecanismos de crédito tiveram grande participação na
atividade durante o período auge da atividade, com destaque para os anos de 2002,
2003 e 2004, bem como, averiguou Araújo (2006) em seu estudo sobre a
reestruturação produtiva e as novas territorialidades no espaço agrário cearense,
com ênfase na atividade da carcinicultura praticada na região do baixo Jaguaribe.
Nesse estudo, o autor identificou linhas de crédito voltadas para a carcinicultura
oriundas de instituições como, Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES),
Banco do Nordeste (BNB), Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE), além da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP).
Porém, no dia 21 de janeiro de 2013, o Banco do Nordeste emitiu uma nota
sem grandes explicações, suspendendo qualquer operação de crédito para os
carcinicultores. Segundo o blog blogdobg.com.br, em texto publicado no dia 31 de
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janeiro de 2013, a nota emitida pelo Banco do Nordeste continha o seguinte
informativo:
A Diretoria de Gestão do Desenvolvimento, a Diretoria Financeira e
de Mercado de Capitais e a Diretoria de Negócios comunicam a toda
a rede de agências que, até comunicação em contrário, fica
suspensa a partir de 21.01.2013 a contratação de novas operações
de custeio ou de investimento na atividade de Carcinicultura 7.

Com o fim da linha de crédito exclusiva do BNB para a carcinicultura, o setor
passa a contar com os programas de crédito destinados as atividades rurais, os
quais em sua maioria, as exigências como, faturamento anual e tamanho da
propriedade, são destoantes da realidade dos micros e pequenos produtores da
atividade de cultivo de camarão marinho.
Além disso, para ter acesso às linhas de crédito disponibilizadas pelas
agências financiadoras, os produtores precisam ter suas terras licenciadas pelo
órgão ambiental estadual, porém está situação é bastante complexa na atividade de
cultivo de camarão, pois as leis que regulamentam os critérios para o licenciamento
ambiental são bastante ambíguas, produzindo diferentes interpretações e assim,
dificultando o licenciamento ambiental dos produtores. Reflexo disso é que das 359
fazendas em funcionamento, 337 (93,87%) utilizam apenas recursos próprios.
Entretanto, os médios e grandes produtores com aporte de capital elevado e
em condições de contratar empresas de consultorias com vasta experiência nesses
casos, tem maiores facilidades para licenciar suas propriedades e assim, recorrer as
linhas de crédito disponibilizadas pelas agências públicas de financiamento. Sendo
assim, dos 20 produtores que utilizaram em 2011 algum tipo de financiamento para
a efetivação da sua produção, 14 eram médio e grandes produtores (Censo
Aquicola, 2011). Para completar ainda mais está análise sobre o uso de recursos
públicos para o financiamento da carcinicultura, concentrada, sobretudo, entre os
médios e grandes produtores, vale salientar que, estas tipologias de produtores
também podem recorrer a outros meios que não sejam as linhas de crédito
específicas para a carcinicultura, pois os agentes que possuem uma movimentação
7

Nota emitida pelo BNB à todas suas agências. Disponível em: <blogdobg.com.br>. Acesso em 01 de
jan. 2013.
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bancária

considerável

e

durante

um

período

considerável

de

tempo,

automaticamente, possuem credibilidade com as agências bancárias para
contraírem empréstimos independentemente, do uso que será dado ao dinheiro.
Situação quase que inexistente entre os micros e pequenos produtores.
Na esteira das ações públicas direcionadas a criação de mecanismos de
financiamento das atividades aquicolas, em 2012, o MPA lançou o Plano Safra da
Pesca e Aquicultura com duração de três anos (2012 a 2014). Segundo o Plano, o
objetivo é ampliar as ações governamentais e o desenvolvimento sustentável por
meio de medidas e estímulo à competitividade e o empreendedorismo. O Plano
pretende implantar novos parques aquícolas em lagos e represas, consubstanciada
por R$ 4,1 bilhões em financiamentos (Pronaf, Prodeccop, Pronamp, Procap-Agro,
Moderagro e BNDES). Devido a concentração dos principais recursos financeiros
direcionados ao setor pesqueiro e aquicola, incluindo ai a carcinicultura, esse plano
requer maior análise.
Sob o slogan “Você investe no pescado. O Brasil investe em você”, o Plano
Safra da Pesca e Aquicultura (2012 a 2014) pretende modernizar todo o circuito
espacial produtivo da pesca e aquicultura, investindo em infraestrutura e qualificação
profissional. O Plano conta com canais de financiamento específicos para a
agricultura familiar, pequenos e médios pescadores, mulheres, jovens, cooperativas
e médio e grande pescador e aquicultor. Por sua vez, as ações previstas no Plano
são: resgate de 100 mil famílias que estão na linha de pobreza; 3.500 famílias
beneficiadas com assistência técnica e extensão rural diferenciada; reestruturação
de nove unidades de produção de formas jovens e alevinos; desoneração da cadeia
produtiva; R$ 4,1 bilhões adicionados aos já existentes programas e canais de
financiamento (Pronaf, Prodecoop, Pronamp, Procap-Agro, Moderago e BNDES);
criação do Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento de Novas
Tecnologias MPA/MAPA Embrapa Pesca e Aquicultura; execução de 75 projetos de
pesquisa, desenvolvimento e inovação; Implantação do Plano Nacional de
Prevenção e Combate à Pesca Ilegal e; criação do Instituto Nacional de Pesquisa
para Desenvolvimento Pesqueiro (INDEP).
Fica claro que o objetivo do Plano, por meio da análise da sua proposta e das
suas ações, é de modernizar a atividade pesqueira e aquicola do Brasil, por meio de
uma reestruturação produtiva do território baseada na construção de novos fixos
geográficos, na reforma de outros já existentes, na aquisição e distribuição de
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importantes equipamentos como máquinas escavadeiras e hidráulicas e tratores, no
incentivo a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, além de programas
de monitoramento do funcionamento das atividades em questão. Com isso, o Plano
pretende dobrar a produção aquícola nacional, passando das 500 mil toneladas/ano
atuais para 1 milhão.
Para incentivar ainda mais o aumento da produção brasileira de alimentos
oriundos da pesca e aquicultura, o Plano prevê a ampliação da participação desses
setores no Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA), no
qual o pescado será incluído na alimentação escolar, nos hospitais, nos presídio e
nas Forças Armadas.
O que mais chama atenção na tipologia de créditos direcionados a pequena
produção, no Plano Safra da Pesca e Aquicultura, é a atenção dada a todo o circuito
espacial produtivo destes setores. Pois as linhas de créditos disponibilizadas através
do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar são direcionadas
tanto para o investimento e para o custeio da produção propriamente dita, através da
aquisição de máquinas, insumos e outros bens de capital, como também, para a
comercialização do produto final, esta por sua vez, possibilitada pelos investimentos
em agroindústrias familiares.
Nesse sentido, parece que a circulação, um dado indissociável da produção,
tem sido considerada pelo poder público nesse projeto de fomento a pesca e a
aquicultura. A indissociabilidade entre a produção e a circulação foi mencionada por
Santos ([1988] 2008b). Pois, segundo ele “não basta criar massas, impõe-se fazer
com que se movam” (Santos [1988] 2008b, p. 87). Dessa maneira, não adianta
garantir a produção do produto final, sem garantir aos produtores mecanismos de
controle sobre a circulação.
Essa proposta do Plano Safra da Pesca e Aquicultura, desse ponto de vista,
parece possibilitar uma redução ou quiçá uma extinção, em alguns circuitos
espaciais, ou ao menos, para alguns agentes, o estrangulamento praticado pelos
segmentos a montante e a jusante da fase de produção propriamente dita. E, por
conseguinte, permitir a produção familiar, um maior poder de barganha para o seu
produto.
Entretanto, enquanto o Plano Safra da Pesca e Aquicultura ou outro programa
que considere a circulação como um imperativo no período atual não entrar em
vigor, ou não se geografiza, a circulação continuará nas mãos de poucos agentes.
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Nesse sentido, o capitulo seguinte, discute a atual situação da circulação na
carcinicultura do Rio Grande do Norte, porém, mostrando inicialmente, a
reconfiguração da dinâmica territorial pela qual a atividade foi submetida, após a
crise estabelecida desde 2005, no setor carcinícula brasileiro.
Destarte, diante da análise das instâncias que compõe o Circuito Espacial
Produtivo, bem como, dos Círculos de Cooperação da Carcinicultura no Rio Grande
do Norte, construímos um Fluxograma que tenta expressar o funcionamento geral
deste circuito no estado potiguar.

126
Fluxograma 01 – Circuito
Rio Grande do Norte

Elaboração própria.
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6 A SUJEIÇÃO NO CIRCUITO ESPACIAL PRODUTIVO DA CARCINICULTURA

As diferentes etapas as quais um determinado produto perpassa até ele
receber o seu último acabamento 8, ou seja, até ele ser consumido, evidenciam a
divisibilidade espacial de todo esse processo. Entretanto, embora as fases ocorram
de maneira segmentada no espaço, os diversos círculos de cooperação ajudam a
manter a articulação dos diversos segmentos de um mesmo circuito espacial
produtivo, como já foi evidenciado anteriormente.
Por sua vez, além dos círculos de cooperação do espaço que garantem a
unidade da diversidade do circuito espacial produtivo, a circulação também,
assegura a unidade do movimento. Pois segundo Santos ([1988] 2008b), não
adianta apenas produzir massa, é necessário coloca-las em movimento. E esse
movimento promovido pelos e entre os segmentos do circuito espacial produtivo,
causa uma interação entre os diferentes momentos da produção.
Entretanto, a capacidade de por em movimento a produção “é dada
exatamente pelo poder econômico, político ou social – poder que, por isso, é maior
ou menor segundo as firmas, as instituições e os homens em ação” (SANTOS,
[1988] 2008b, p. 87). Dessa maneira, a circulação além de evidenciar a unidade da
diversidade do circuito produtivo, também, elucida os diferentes papeis dos
indivíduos ou das empresas no movimento o qual o produto é submetido até chegar
ao consumo final.
Por seu turno, nas atividades em que há a coexistência de agentes com nível
técnico, organizacional e de capital diferentes, os poderes econômico e político
podem ser expressados através dos mecanismos de sujeição estabelecidos entre os
diferentes agentes do circuito espacial produtivo.
Na carcinicultura, as diferenças técnicas, organizacionais e econômicas entre
os agentes, sobretudo, aqueles dedicados a produção nas fazendas, é bastante
clara. E a capacidade de colocar em movimento o camarão produzido em seus
viveiros é diferente entre os produtores segundo esses aspectos.

8

Segundo Marx ([1818-1883] 2011, p. 46), “a produção medeia o consumo, cujo material cria,
consumo sem o qual faltar-lhe-ia o objeto. Mas o consumo também medeia a produção ao criar para
os produtos o sujeito para o qual são produtos. Somente no consumo o produto recebe o seu último
acabamento”.
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Na atividade de cultivo de camarão marinho brasileiro a circulação teve
configurações diferentes segundo dois aspectos, a saber: destino da produção e
diferentes maneiras de participação das tipologias dos produtores nesse movimento.
Dessa maneira, a circulação do camarão na fase de intermediação entre a produção
e o consumo pode ser dividida em dois momentos. O primeiro ocorreu até o ano de
2003, quando a produção era praticamente toda direcionada ao mercado externo e o
seu movimento era monopolizado por empresas exportadoras sendo elas, as
indústrias de beneficiamento do camarão, as quais reuniam quase que a totalidade
da produção nacional, seja ela, oriunda de micros, pequenos, médios e grandes
produtores. O segundo, configura-se como o momento atual e embora tenha
mudado de conteúdo, os agentes participantes ainda continuam sendo os mesmos.
Apesar de algumas indústrias de beneficiamento ainda permanecerem no circuito
espacial produtivo, a circulação tem tido a participação de um maior número de
agentes, haja vista, a redução das exportações desde 2004 até 2011 e o aumento
do consumo interno do camarão brasileiro, o que de certa forma, facilitou a
comercialização do camarão. Atualmente, as próprias fazendas, bem como, os
atravessadores9, além das indústrias de beneficiamento, são os agentes
responsáveis por colocar em movimento o camarão produzido. Entretanto, a
capacidade de circulação desses agentes não é a mesma, ficando o micro e
pequeno produtor, na maioria das vezes, nas mãos tanto das indústrias de
beneficiamento, mas principalmente, nas do atravessador.
Dessa maneira, esta reconfiguração ou redirecionamento da circulação do
camarão será tema das discussões subsequentes, com foco na carcinicultura do Rio
Grande do Norte, iniciando com o momento das exportações para em seguida,
discutir o atual estágio desse processo.

9

Denominação atribuída ao agente que não participa da fase de produção propriamente dita, apenas
adquire o camarão junto aos produtores para em seguida, revender aos restaurantes,
supermercados, boutiques de carnes, e demais estabelecimentos comercializadores do camarão para
o mercado consumidor final.
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6.1 A PARTICIPAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE NAS EXPORTAÇÕES
O conjunto de fixos geográficos da carcinicultura, que desde 1996 vem se
expandindo no Brasil, notadamente no estado do Rio Grande do Norte, foram causa
e efeito do processo de consolidação da carcinicultura brasileira. Se por um lado a
expansão desses fixos se deu devido à viabilidade econômica e geográfica da
atividade, por outro lado, esses fixos agindo em sistema, se consolidaram enquanto
materialidades imprescindíveis para a geração de fluxos representados pela
produção, distribuição, troca e consumo do camarão.
O destino da produção de camarão no Brasil, desde o momento de
sucessivos intentos de consolidação da atividade, teve no mercado externo,
sobretudo, nos Estados Unidos e Japão, e já nos anos 2000, a presença maciça do
mercado europeu, os principais atrativos comerciais: grande demanda e altos
preços, este último devido, principalmente, ao descompasso existente entre o valor
da moeda nacional e das moedas estrangeiras.
No ano de 2003, momento de maior produção da carcinicultura brasileira,
chegando a 90.190 mil toneladas, o mercado externo foi responsável pelo consumo
de 70.000 mil toneladas. Esse número colocou o camarão na segunda posição na
pauta de exportação dos produtos primários da Região Nordeste, atrás apenas do
açúcar de cana em estado bruto, tradicional produto de exportação da região. No
RN, estado responsável pela segunda maior quantidade em volume e em valor das
exportações de camarão cultivado no Brasil, teve no ano de 2003, o camarão de
cultivo como principal produto na sua pauta de exportação entre os produtos
primários do estado.
A exportação do camarão estava sob o comando de 15 indústrias de
processamento e exportação, de um total de 42 centros de processamentos
existentes no período. De um total de 15 empresas e 19 unidades de processamento
e exportação, apenas uma unidade, esta pertencente a empresa Netuno, não estava
localizada na Região Nordeste. A empresa Netuno contava com unidades nos
estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão e Rio Grande do Sul. As demais
empresas estavam localizadas no nordeste, com destaque para os estados do Rio
Grande do Norte e do Ceará com 5 unidades de processamento e exportação cada
um (Tabela 07).
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Tabela 07 – Brasil: Empresas Processadoras e Exportadoras de
Camarão (2003)
Estado

Capacida de
Congelamento (ton/dia)

Capacidade de
Estocagem (ton)

Aquática

RN

60

400

Aquinor

PI

S/I*

S/I

PE
CE
RN
PI
CE/PI
CE
BA
RN
CE
PE/RN/MA/RS
RN
CE
BA
19

40
S/I
20
14
42
75
20
16
S/I
124
65
S/I
30
506

740
S/I
200
60
300
540
20
120
S/I
4.980
600
S/I
80
8040

Empresa

Atlantis
Biotek Marine
Camanor
Camapi
Cina
Compescal
Lusomar
Marine
M M Monteiro
Netuno
Potiporã
S M Pescados
Valença da Bahia
TOTAL

*Sem informação.
Fonte: ABCC – Projeto Promoção Comercial das Exportações de Camarão Cultivado
Brasileiro (2004).

Todas estas indústrias de processamento e exportação do camarão contavam
com suas fazendas de engorda. A participação nesta fase do circuito espacial
produtivo da carcinicultura era vantajosa para as empresas em diversos sentidos. O
principal deles era a garantia do fornecimento da matéria-prima para a unidade de
processamento, além de possuir um maior planejamento quanto ao período que o
camarão estaria disponível para o processamento, considerando as demandas dos
mercados estrangeiros quanto ao tamanho e o peso do produto.
Entretanto, a demanda no ano de 2003 era tão grande que, segundo os
produtores, as indústrias de beneficiamento elaboravam contratos com pequenos
produtores para adquirir sua produção com o objetivo de complementar os pedidos
dos

consumidores

estrangeiros.

Um

exemplo

disso

foi

mencionado

por

SCHLICKMANN, F. (2008, p. 51) quando a mesma em sua dissertação afirmou que
“a Netuno tinha nesta época cerca de 120 parceiros localizados em vários estados
da região Nordeste (Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe e
Maranhão)”. Sendo estas parcerias baseadas no fornecimento de “tecnologia aos
pequenos produtores, para depois comprar deles o produto para beneficiar e
exportar” (idem).
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Segundo os pequenos produtores entrevistados, os preços pagos pelas
indústrias de processamento eram bastante satisfatórios, pois a alta do dólar no ano
de 2003 contribuiu para o aumento do lucro com as vendas do camarão,
possibilitando que as indústrias de processamento pagassem valores significativos,
embora, segundo os mesmos, a maior parte do lucro ficasse nas mãos dos
exportadores.
A oferta de tecnologia pelas indústrias de processamento aos pequenos
produtores, por um lado, aumentava a produção destes, por outro, reduzia a sua
margem lucro, pois os produtores familiares tinham que de alguma maneira, pagar
pelo uso dos equipamentos disponibilizados pelas indústrias de processamento. A
principal forma de pagamento pelo uso dos equipamentos por parte dos pequenos
produtores era descontar no valor do camarão comercializado, as taxas cobradas
pelas indústrias de processamento, que por sua vez, aumentavam o seu estoque de
camarão sem necessariamente, investir na ampliação da sua arena de produção.
Além disso, as indústrias de processamento recuperavam os valores gastos com a
aquisição dos equipamentos através do abatimento no preço do camarão adquirido
dos seus “parceiros”, pois estes (pequenos produtores), como já foi dito, alugavam
os equipamentos disponibilizados pelas indústrias de processamento.
Apesar dos pequenos produtores relatarem em nossas entrevistas de campo
que os valores pagos pelo camarão naquele período eram bastante satisfatórios,
percebe-se uma drenagem significativa da mais-valia da produção propriamente dita
do camarão, esta por sua vez, realizada no campo, para o segmento industrial, que
por seu turno, realizava o beneficiamento do produto e exportava para os mercados
estrangeiros.
Os principais países consumidores do camarão brasileiro e potiguar, no ano
de 2003 eram por ordem de importância em valores pagos pelas importações do
camarão brasileiro: Estados Unidos, França, Espanha, Holanda, Itália, Portugal,
Bélgica, Japão, Canadá e outros com pequena participação nas exportações de
camarão brasileira. O Cartograma 12 mostra o fluxo originário do Rio Grande do
Norte para os principais consumidores do camarão potiguar, especialmente, os
países da União Europeia e os Estados Unidos, bem como, a tabela de desempenho
das exportações de camarão em volume entre os meses de janeiro e março durante
os anos de 2005 a 2011 pelos principais estados brasileiros exportadores de
camarão.
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Cartograma 12 – Fluxo Gerado Pela Exportação de Camarão Cultivado do Rio Grande do Norte (1998 a 2008)

Fonte: Revista Economia e Sociologia Rural, Abr./Jun 2008 e ABCC, 2004.
Elaboração: O autor.
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O valor das exportações de camarão cultivado no Brasil, no ano de 1998,
chegou a US$ 2.813.413 e em 2003 a US$ 225.943.939, ou seja, aumento de
7930,90% no valor total exportado. No ano de 2003 o Rio Grande do Norte esteve
atrás do Ceará quanto ao valor em US$ obtido com as exportações de camarão, o
qual este último obteve US$ 80.944.384 e o RN US$ 71.099.681. Com relação à
aquisição do camarão de cultivo potiguar, percebe-se no Cartograma 11, uma
superação da UE sobre os EUA nos últimos anos de exportação do estado. Tal
mudança significativa no destino do camarão cultivado potiguar, esteve atrelado à
política antidumping implementada pelos EUA ao camarão de cultivo produzido no
Brasil, China, Equador, Índia, Tailândia e Vietnã, bem como, a desvalorização
cambial do dólar a partir de 2004.
Entretanto, a partir de 2005 a atividade da carcinicultura vivenciou três
eventos que implicaram significativamente na reconfiguração do setor, o qual a
produção do camarão cultivado passou a ser redirecionada para atender a uma
demanda criada pelo e para o mercado interno brasileiro.
Um desses eventos, como já foi mencionado, consistiu na política
antidumping instaurada pelo Governo dos EUA ainda no ano de 2004, contra o que
eles acusaram de dumping do camarão promovido pelo Brasil e mais cinco países.
Isso contribuiu para o início da crise na carcinicultura brasileira. No ano de 2003 os
EUA foram responsáveis pela importação de 48% do camarão de cultivo exportado
pelo Brasil. Já no ano de 2004, essa participação dos EUA na aquisição do camarão
oriundo do Brasil foi reduzida para 26% e no ano seguinte para 8,9%. Daí em diante,
os EUA não importaram mais o camarão brasileiro. Concomitantemente a isso, as
exportações de camarão do Brasil foram reduzindo em volume e em valores e, a
União Europeia se consolidou até 2006, como o principal destino do camarão
nacional. De 2007 em diante, as exportações de camarão cultivado foram reduzindo
gradativamente, e o mercado interno passou a ser o principal consumidor desse
produto (Cartograma 12).
A redução das exportações para a Europa foi resultado da crise econômica
iniciada em 2008, a qual contribuiu para a desvalorização das moedas internacionais
em detrimento do aumento do valor do Real. Dessa maneira, a exportação do
camarão para a Europa tornou-se inviável, bem como, o lucro dos produtores
nacionais também tiveram redução significativa.
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Outro evento foi o surgimento do Vírus da Mancha Branca, doença que
penetrou em território brasileiro por meio das fazendas de camarão do estado de
Santa Catarina e, em seguida, nas fazendas presentes nos estados produtores do
nordeste. Isso contribuiu significativamente para a redução da produção e
produtividade do camarão nacional. Se no ano de 2003 a produção nacional de
camarão chegou a 90.190 mil toneladas, no ano de 2005, 2006 e 2007, a produção
nacional caiu para 65.000 mil toneladas, por sua vez, a produtividade saiu de 6.084
kg/ha/ano para 4.333 kg/ha/ano em 2005, com queda progressiva até 2009.
Consequentemente,

essa

nova

realidade

da

carcinicultura

promoveu

importantes rebatimentos sobre o território, pois a maior parte da produção passou a
integrar o mercado nacional, incorporando ao circuito espacial produtivo do camarão
novos territórios, sobretudo, aqueles participantes do consumo, com destaque para
a própria Região Nordeste, bem como, as Regiões Norte, Centro-Oeste, Sul e
Sudeste do Brasil, que juntas passaram a consumir consideravelmente esse
produto.
Dessa maneira, esses eventos implicaram no território segundo alguns
pontos, sendo os principais: 1) redução do número de fixos geográficos e agentes da
carcinicultura, principalmente, de indústrias de beneficiamento, haja vista, a redução
da demanda do camarão beneficiado, pois o mercado brasileiro passou a absorver
esse produto, especialmente, em sua forma in natura; 2) aumento da circulação
regional e nacional do camarão; 3) novas relações estabelecidas durante a
intermediação entre a produção das fazendas e o consumo do camarão, seja ele
produtivo ou consumptivo.
Os dois primeiros pontos já foram vistos nos primeiros capítulos desse
trabalho, devido a isso, a discussão que se segue, estará centrada na
reconfiguração da circulação da carcinicultura brasileira, com destaque, para a
carcinicultura potiguar, com ênfase para as relações estabelecidas no momento de
intermediação entre a produção e o consumo.
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6.2 A RECONFIGURAÇÃO DA CIRCULAÇÃO DA CARCINICULTURA
BRASILEIRA: A ATUAL DISTRIBUIÇÃO DO CAMARÃO POTIGUAR
A redução das exportações do camarão cultivado foi acompanhada pela
redução também, da produção de camarão em todo o país. No ano de 2004, a
produção já era 15,83% inferior a produção obtida em 2003. Por sua vez, de 2005 a
2007 a produção já havia caído 27,92% referente a 2003, já em 2008 a produção
voltou a crescer, porém caindo novamente no ano seguinte. Entretanto, no ano de
2010 a carcinicultura obteve uma pequena recuperação, pois atingiu a produção de
80.000 toneladas de camarão (Tabela 08).
Tabela 08 – Brasil: Evolução da área e da produção da carcinicultura
(2003 a 2010)
Indicadores/Ano

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Área de viveiros
em hectares

14824

16598

15000

15280

17600

19715

18500

18500

Produção em
Toneladas

90190

75904

65000

65000

65000

75000

65000

80000

Produtividade em
kg/ha/ano

6084

4571

4333

4276

3824

3551

3514

4324

Fonte: ABCC, 2010.

Com o aumento da produção e a redução das exportações o consumo de
camarões per capita no Brasil subiu de 250g em 2006 para 400g em 2008, um
aumento de 60%. O consumo per capita de camarões no Brasil equivale a metade
do consumo per capita no mundo em 2007. Comparado às demais carnes, o
camarão representa uma pequena parcela do consumo mundial, o que se deve ao
fato de que a sua produção é apenas 5% da produção mundial de pescado, fato que
implica diretamente sobre o preço do produto, restringindo assim, o mercado
consumidor (CARVALHO, 2009).
A participação em valores das vendas internas de camarão do Rio Grande do
Norte no total gerado pela comercialização desse produto oriundo das fazendas
potiguares, evidencia o processo de reconfiguração da circulação desse produto. No
ano de 2008, as vendas internas somaram R$ 87 milhões, ou seja, mais de 63% do
total gerado em reais por essa atividade no estado. Os principais destinos
interestaduais do camarão potiguar foram os estados de Pernambuco, Rio de
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Janeiro, Ceará, Bahia e São Paulo, que juntos absorveram 86% das vendas internas
realizadas pelos agentes do estado (Cartograma 13). Entretanto, enquanto que os
estados do Rio de Janeiro e São Paulo por meio das suas redes de distribuição
regionais, supermercados e restaurantes são importantes centros consumidores, os
estados do Nordeste que adquirem o camarão do Rio Grande do Norte atuam
principalmente no reprocessamento e venda do camarão para outros estados.
Cartograma 13 – Saídas Interestaduais de Camarão do Rio Grande do
Norte (2008)

R$ 23.890.207
R$ 18.746.098
R$ 13.221.552
R$ 9.057.917
R$ 3.136.367
R$ 840

Transporte utilizado na Distribuição do
Camarão Produzido no Rio Grande do Norte

Dalyson Luiz
Elaborado com Philcarto * 08/02/2013 23:48:58 * http://philcarto.free.fr
Fonte: Carvalho, 2009 / SET/RN.
Elaboração: O autor.
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Inclusive, verifica-se que uma parte da produção do Rio Grande do Norte que
é comercializada com os estados vizinhos, reingresse no estado após passar pelo
processamento. Ou seja, o camarão é vendido por um preço baixo, haja vista que é
comercializado ainda in natura e retorna com valor agregado para ser consumido no
estado. De 2009 a 2012, segundo dados da Secretaria Estadual de Tributação, os
valores resultantes das entradas de camarão no Rio Grande do Norte foram de R$
408.768.581,52, enquanto que nesse período, saíram R$ 633.758.879,27, ou seja,
um saldo positivo de R$ 224.990.315,75.
Uma hipótese que pode ser levantada é que boa parte desse camarão que
(re)ingressa no Rio Grande do Norte, seja originalmente produzido nas micros,
pequenas e médias propriedades potiguares, pois como vimos no capítulo 4, estes
produtores tem no mercado regional o principal destino dos seus produtos. Então, se
esse camarão fosse beneficiado no próprio estado, talvez as divisas geradas por ele
representassem cifras maiores, enquanto que as aquisições se reduziriam.
Além disso, outro aspecto pode ser observado na circulação do camarão do
Rio Grande do Norte, pegando como ponto de análise, a participação das diferentes
tipologias de produtores de camarão do estado. Já vimos que quanto menor a
propriedade, menor a capacidade técnica, organizacional e nível de capital dos
produtores, menor a capacidade ou controle de movimento do seu produto. Vimos
também

que,

os

mercados

nacionais

mais

longínquos

são

alcançados

principalmente pelas médias e grandes propriedades.
Estes, por terem uma densidade técnica significativa, um maior poder de
organização, bem como, um elevado nível de capital, conseguem atender as
demandas das grandes redes de supermercados e restaurantes, principalmente, do
sudeste. Além disso, por possuírem uma melhor infraestrutura expressada por meio
da elevada quantidade de viveiros10, os médios e, sobretudo, os grandes produtores,
conseguem ter num mesmo momento, camarões com diferentes pesos, facilitando
ainda mais a realização de contratos com redes de supermercados e restaurantes
com diferentes demandas. Dessa maneira, de modo geral, esses produtores não
10

A partir do cruzamento das variáveis: área em operação e quantidade de viveiros em operação,
disponibilizadas no Censo Aquicola de 2011, concluiu-se que a média de viveiros entre os micros
produtores é de 1,62, entre os pequenos produtores é de 3,59, entre os médios produtores é de 8
viveiros e entre os grandes produtores essa média sobe para 35 viveiros. Cada viveiro pode ter um
ciclo com datas diferentes, por exemplo, enquanto um pode conter camarões com 7g, outro pode
possuir camarões com 12 gramas e assim por diante. Dessa maneira, uma mesma fazenda pode
abastecer diferentes mercados com diferentes demandas quanto ao tamanho e o peso do camarão.
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chegam a se preocupar em realizar contratos logo no início da produção e muito
menos, já no período próximo a despesca. Na verdade, a despesca vai ser
programada ao longo do cultivo de acordo com os contratos que serão fechados
durante a fase de engorda. Sendo assim, a determinação do preço pode ainda
permanecer sob o domínio da fazenda.
A situação dos micros e pequenos produtores, quanto a participação na
circulação da carcinicultura, no processo de mediação entre a produção e o
consumo final do camarão, não é a mesma que a dos outros produtores
participantes do circuito. Estes por possuírem uma baixa tecnificação, poucos
recursos financeiros para prolongar o período da despesca e pouco conhecimento
sobre o mercado do camarão, bem como, pouco contato com possíveis
consumidores mais distantes, além de possuírem em média 1,62 ha de área de
viveiros entre os micros produtores e de 3,59 ha de área de viveiros entre os
pequenos produtores, são limitados a firmar contratos o mais rápido possível,
correndo o risco de não ter a renda necessária nem se quer para investir no próximo
ciclo. Dessa maneira, os preços são normalmente definidos pelo comprador, que se
aproveitando dessa situação do pequeno produtor, adquire o produto a valores bem
abaixo da média de mercado. Assim, muitas vezes o valor recebido pelos produtores
é inferior ao necessário para que as famílias consigam ter uma vida digna fomentada
apenas por essa atividade. Desta feita, esta questão merece maior destaque, por
isso, dedicamos a próxima seção a entender os principais mecanismos de sujeição
presentes na fase da circulação da carcinicultura.
6.3 O IMPERATIVO DA CIRCULAÇÃO E A SUJEIÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR
NOS CIRCUITOS ESPACIAIS DE PRODUÇÃO
A globalização da economia que incorporou mais intensamente os espaços
dos países subdesenvolvidos, a partir da década de 1970, provocou uma
reestruturação produtiva e uma redefinição da agropecuária brasileira, no que tange
às áreas ocupadas e uso do solo, segmentos produtivos, técnicas e relações de
produção e inserção no mercado (SANTOS, [1996] 2009). Entretanto, não podemos
deixar de frisar que, isto não ocorreu em todas as regiões, nem em todas as
atividades e muito menos entre todos os produtores. Na verdade, o processo de
modernização da agropecuária brasileira possuiu desde seu início um “caráter
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extremamente seletivo, tanto com relação às regiões do país, como também, por
culturas e tipos de produtores” (LOCATEL; HESPANHOL, 2003, p. 648).
A introdução nos espaços dos países subdesenvolvidos de técnica, ciência e
informação concomitantemente com o avanço das comunicações e dos transportes,
produziram uma especialização produtiva nos lugares intensificando as trocas e as
relações entre regiões, não necessariamente contiguas (SANTOS, [1988] 2008b).
Essa especialização dos lugares contribuiu para a segmentação das
instâncias produtivas, produção-distribuição-troca-consumo. Essa fragmentação, ou
melhor, esse alargamento da área produtiva, explicada pelo distanciamento entre a
arena de produção, ou seja, a área produtiva propriamente dita e os lugares de
destino do produto, tornou a circulação um imperativo para a acumulação capitalista.
Esse novo segmento da produção, novo devido a sua atual importância no processo
produtivo e de consumo como um todo, colocou em posição de desvantagem
aqueles agentes que desprovidos de condições de por sua produção em circulação
imediata, vê seu produto desvalorizar-se. Pois segundo Santos ([1988] 2008b, p. 87)
“quem menos tem poder de movimento mais depressa vê desvalorizar-se seu
produto e seu meio de trabalho”.
A circulação dos principais produtos agropecuários brasileiros é controlada e
monopolizada pelos grandes agentes do capital agroindustrial nacional e
internacional. Porém, isso não exclui os pequenos produtores da participação de
alguns dos circuitos espaciais produtivos agropecuários do Brasil, com destaque
para o fumo, no Sul do país; da laranja, da batata e do tomate no estado de São
Paulo; do camarão no Nordeste, da avicultura, entre outros. Entretanto, a atuação da
pequena produção familiar no circuito produtivo se restringe a fase da produção
propriamente dita, haja vista o seu baixo poder de movimento da produção e de
influência na formação dos preços agrícolas, diante dos agentes hegemônicos.
Segundo Locatel e Hespanhol (2003, p. 649), “as atividades de maior
lucratibilidade são monopolizadas pelos grandes produtores (agentes hegemônicos)
enquanto que aquelas de menor taxa de lucro ficam nas mãos dos pequenos
produtores”. E continuam, “porém, grosso modo, através de mecanismos de controle
da circulação, ocorre a expropriação máxima da renda agrícola, permitindo assim, a
monopolização das terras pelos agentes hegemônicos do capital” (idem). E
concluem, “esse mecanismo de controle estabelecido com a subordinação da
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produção à circulação, é uma prática comum do capital comercial e industrial” (idem,
tradução nossa).
O baixo nível de capitalização e o seu agravamento pela restrição de algumas
políticas de crédito, que não chegam aos pequenos produtores por um conjunto de
fatores, colocam a produção familiar em uma situação de total vulnerabilidade aos
ditames dos agentes hegemônicos.
Dessa maneira, o pequeno produtor recorre a mecanismos financeiros
colocados a disposição, sobretudo, pelas agroindústrias, que em contrapartida,
fecham contratos de compra direta da produção a preços abaixo do mercado. Além
disso, essas empresas hegemônicas fornecem equipamentos,

insumos e,

consequentemente, impõem parâmetros de produção exercendo o controle técnico
da produção. Isso reduz os gastos das agroindústrias e provoca o aumento do
volume produzido nesses circuitos espaciais de produção, através da integração dos
pequenos empreendimentos agropecuários, que na análise de alguns circuitos
passam por despercebido. Essa forma de atuar das empresas transforma essas
práticas em instrumentos de monopolização do território, a partir do controle
exercido sobre a circulação das mercadorias agrícolas.
Além desses mecanismos de sujeição, outros são reproduzidos no território
brasileiro através da relação entre agentes hegemônicos e agentes sujeitados. No
caso da carcinicultura no Rio Grande do Norte, por exemplo, ocorre com grande
frequência a sujeição dos pequenos produtores que possuem até no máximo 10
hectares de terras. Por não ter condições financeiras de manter o camarão no
viveiro até fechar um contrato satisfatório, pois a permanência do camarão na fase
de engorda requer maior gasto com probióticos, ração, energia e outros insumos.
Além disso, por não disponibilizar de um sistema de armazenagem do camarão após
a despesca, o pequeno produtor fica a depender do atravessador, supermercados e
restaurantes que, diante dessa condição de fragilidade desses produtores, são
definidores do preço pago por essa mercadoria.
Boa parte dos contratos fechados dos pequenos produtores com os seus
clientes são efetuados ou no início da produção (venda antecipada), ou então, já nos
últimos dias que antecedem a despesca ou, até mesmo, no momento da despesca.
Isso reduz significativamente o preço do camarão, comprometendo o rendimento do
pequeno produtor. Na maioria das vezes, a produção não gera nenhuma renda,
colocando o pequeno produtor na condição de apenas subsistir no circuito. Por outro
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lado, essa produção, ao ser inserida na instância da circulação à baixos preços
possibilita a ampliação do lucro das empresas hegemônicas.
Esse e outros possíveis exemplos que elucidam os mecanismos de sujeição
do pequeno produtor desvendam a drenagem de grande parte da renda
agropecuária para setores fora da agricultura (LOCATEL; HESPANHOL, 2003).
Alguns produtores, no caso da carcinicultura, até tentam fugir desses
mecanismos de sujeição. Aqueles localizados nas intermediações de áreas turísticas
no litoral do Rio Grande do Norte comercializam o seu produto diretamente ao
consumidor. Isso lhes garante melhores preços, porém o fluxo das vendas é bem
inferior se comparados a venda direta para restaurantes, feirantes, frigoríficos e
supermercados.
Aspecto importante e que retrata bem a situação da pequena produção no
circuito espacial produtivo da carcinicultura foi relatado por um produtor de camarão
com 2,2 hectares em operação no município de Canguaretama/RN:
“Compro insumos por valores extremamente caros e que não
param de subir e quando vou vender minha produção tenho
dificuldades de negociar preços. Isso porque, os compradores
só aparecem no final do período de cultivo e se eu não vender
logo, começo a ter prejuízos, pois vou continuar tendo gastos
com insumos e corro o risco de perder a produção por não ter a
tecnologia necessária para prolongar o período de engorda”
(Trecho de entrevista realizada em trabalho de campo, 2012).
No Censo Aquicola de 2011, o descontentamento dos pequenos produtores
quanto à forma de comercialização do seu produto ficou bastante evidente.
Questões como o descontentamento com a forma de pagamento, a inadimplência,
baixos preços, falta de compradores confiáveis, produto vendido sem valor
agregado, pequena margem de lucro ficando a maior parte nas mãos do
atravessador, dentre outras, foram amplamente mencionadas pelos produtores com
propriedades inferior a 10 hectares. Por sua vez, as principais alternativas
mencionadas por esses produtores para tentar solucionar esses problemas foram:
estabelecimento de parcerias com empresas ancora, formação de cooperativas,
venda direta sem a presença de atravessadores, entre outras.
Por isso que a proposta do Plano Safra da Pesca e Aquicultura, pelo menos
como proposta parece ajudar a minimizar boa parte das dificuldades da pequena
produção, por meio da disponibilidade de crédito para investimento em tecnologia e
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em infraestrutura de armazenagem e beneficiamento. Entretanto, a história do
campo mostra que políticas como esta quando chegam aos pequenos produtores
nunca se efetivam como o estabelecido na proposta inicial.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A carcinicultura no Rio Grande do Norte, cujo início ocorre no ano de 1973
através do Projeto Camarão, surge em meio ao período denominado por Milton
Santos ([1994] 2008c) de técnico-científico-informacional, mas as variáveis-chave
predominantes nesse primeiro momento da carcinicultura no estado, nos revelaram
uma atividade ainda com forte influência de uma configuração territorial preexistente
ou de um meio técnico carregado de influências naturais. Isso pode ser explicado,
pois a periodização elaborada por Santos ([1994] 2008c) se expressa para o mundo,
mas que segundo o próprio autor, o meio composto por um sistema indissociável de
objetos e ações se comporta de maneira, mais ou menos diferente nas diversas
escalas, sobretudo, no atual período histórico.
A topologia das instâncias do circuito espacial produtivo da carcinicultura, no
Rio Grande do Norte, nos mostrou que a constituição dos fixos e dos fluxos da
carcinicultura no Brasil deram-se, sobretudo, na Região Nordeste e, com destaque
para o estado do Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte ficou evidente a
formação de três regiões produtoras de camarão, sendo uma formada pelos
municípios do Litoral Norte, juntamente, do município de Mossoró este, por sua vez,
localizado mais ao oeste, outra formada pelos municípios que compõem a Região
Metropolitana de Natal e uma terceira região produtora comandada pelos municípios
do Litoral Sul.
A análise também revelou que os fixos e os fluxos dependem, por sua vez, da
composição técnica dos objetos presentes no lugar e utilizados pelos produtores,
assim como da composição organizacional que constitui estas porções do espaço
geográfico. Nesse sentido, o segundo capítulo mostrou a importância da
materialidade natural e artificial herdada pela carcinicultura no processo de
consolidação da atividade no estado potiguar. Sendo que, a partir de meados da
década de 1990, a carcinicultura passa por uma mudança brusca quanto a sua
organização e comportamento. Isso se deu graças à densidade técnica e científica
que atingiu a atividade a partir desse momento com destaque para a participação
dos Laboratórios de Maturação e Larvicultura com a adoção e a especialização do
uso da espécie Litopenaeus vanammei, bem como, dos agentes participantes dos
circuitos complementares de insumos e equipamentos, ambos incorporando ao
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território objetos dotados de ciência e técnica que, por sua vez, adaptaram o meio
aos tempos humanos expressados pelo mercado.
Essa evolução científica expressada no segundo e no terceiro capítulo,
provocou uma forte segmentação do circuito espacial produtivo da carcinicultura.
Expandiram-se em unidades e áreas de ocupação diversos laboratórios de
larvicultura, fazendas de engorda, fábricas de ração especializada, indústrias de
beneficiamento e em menor grau, mas com grande importância para o
funcionamento da atividade as fábricas de equipamentos e insumos, além do próprio
mercado consumidor. Concomitantemente a esse processo, diversos equipamentos
voltados para essa atividade foram produzidos além de normas internas e externas e
círculos de cooperação que colocaram a atividade dentro das principais atividades
do agronegócio brasileiro.
Como foi visto no quarto capítulo, a importância da Região Nordeste e do Rio
Grande do Norte quanto à produção nacional de camarão marinho de cultivo está
diretamente atrelada à concentração da topologia das fazendas de engorda que, por
sua vez, atraem para essa região os demais fixos necessários para o funcionamento
do circuito espacial da carcinicultura. A localização das fazendas mostra-se bastante
tributária das possibilidades técnicas e naturais do meio preexistente e dos novos
objetos técnicos adicionados. No Rio Grande do Norte, em 2005, as fazendas de
engorda estavam localizadas nos principais sistemas estuarinos do estado.
Próximos às fazendas de engorda estão os centros de processamento que, apesar
de terem sua participação no circuito produtivo da carcinicultura reduzida nos últimos
anos, ainda se constituem como importante instância produtiva e canal de
distribuição do camarão.
Porém, as diferentes tipologias dos segmentos dessa atividade nos revelaram
que a expansão do meio técnico-científico-informacional se deu apenas para alguns
agentes, ou sua utilização se deu esporadicamente, pois os pequenos produtores
ainda utilizam técnicas do período técnico da atividade e assim, participam do
circuito com uma intensidade inferior aos grandes agentes desse circuito. Ao passo
que a mão de obra utilizada no circuito também expressa a coexistência de diversos
tempos na atividade, pois se por um lado, nas fazendas de engorda são
empregadas uma massa de trabalhadores sem qualificação profissional e com baixo
nível de escolaridade, por outro, o incremento científico produziu uma expressiva
especialização científica da mão de obra em algumas instâncias do circuito.
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A análise sobre os círculos de cooperação, na forma das políticas públicas de
fomento à carcinicultura no Brasil e no Rio Grande do Norte, revela a colaboração de
tais ações com uma expressiva expansão dessa atividade, promovendo o uso
corporativo do território por parte das empresas presentes no circuito. O Estado,
juntamente com as empresas, alega que através das políticas públicas a
carcinicultura terá uma forte expansão gerando emprego e renda no estado. Porém,
até o momento, o que se reverifica é uma seletividade de ações públicas, as quais
apenas um número restrito de agentes tem se beneficiado. Até mesmo as normas
ambientais beneficiam um número restrito de agentes, pois aqueles que não
conseguem legalizar suas propriedades conforme as normas ambientais vigentes,
não tem acesso às políticas de crédito.
Para os grandes produtores, as normas ambientais têm um papel apenas
burocrático, pois estes já possuem amplas propriedades que lhes possibilitam uma
produção bastante rentável e caso necessitem ampliar sua produção, bastam
intensificar o uso de tecnologias, coisa que já fizeram com maior intensidade no ano
de 2003. Além disso, se a carcinicultura retomar a produção que já teve no passado,
os mecanismos de sujeição dos agentes não hegemônicos possibilitam aos grandes
produtores ampliar a sua produção sem necessariamente, aumentar a sua arena de
produção. Por outro lado, os pequenos produtores descapitalizados, pois não
conseguem ter acesso ao crédito devido à falta do licenciamento ambiental, bem
como, alguns médios produtores, ficam estagnados na posição que se encontram,
ou seja, pressionados pelos altos valores dos insumos e dos equipamentos
necessários para desenvolver a produção, por um lado, e sem capacidade de por
em movimento o seu produto, por outro, ficando nas mãos dos atravessadores.
A carcinicultura tem dois papeis importantes para a sociedade, sobretudo,
para aquela parcela residente na Região Nordeste, com destaque para o Rio Grande
do Norte. A partir dos trabalhos de campo ficou evidente a importância dessa
atividade em absorver uma quantidade considerável de pessoas de baixa
qualificação profissional e de baixa escolaridade, sobretudo, nas fazendas de
engorda. Estas pessoas não teriam espaço em outras atividades, principalmente,
naquelas desenvolvidas nas cidades. Entretanto, um aspecto negativo pode ser
revelado nessa relação. A baixa qualificação profissional e a inexistência de
capacitação para esses trabalhadores os tornam mais vulneráveis a qualquer
mudança no quadro geral da carcinicultura, assim como vem acontecendo desde
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2003, e com perspectivas de agravamento, em virtude das novas medidas do
Ministério da Pesca e Aquicultura, que liberou a entrada de camarão estrangeiro,
possibilitando a concorrência em território nacional com o camarão brasileiro. Além
da geração de emprego, a carcinicultura se coloca na posição de produção de mais
um tipo de alimento, além daqueles já tradicionalmente consumidos. Porém, os altos
preços do camarão dificultam que esse produto passe a fazer parte da alimentação
cotidiana dos brasileiros.
Para tentar solucionar ou minimizar esses problemas é necessário que um
maior acompanhamento dessa atividade seja realizado, mas não apenas através
das normas ambientais, questão que vem sendo discutida desde o momento de
consolidação da atividade. Mas um monitoramento sobre as condições de trabalho
dos profissionais que dela fazem parte, do incentivo a melhoria da qualificação
profissional dos trabalhadores e da melhoria da qualidade de vida das famílias que
dela dependem.
A carcinicultura, assim como outras atividades, proporciona duas maneiras de
entender a forma como o território é usado pelos agentes que dela fazem parte. Os
agentes hegemônicos utilizam o território, geralmente, com a finalidade de
exploração como um recurso, visando a obtenção de lucratividade. Por sua vez, os
não hegemônicos, ou hegemonizados ou então sujeitados, desencadeiam uma
utilização dos objetos geográficos calcados na sobrevivência, considerando, assim,
o território como um abrigo, onde buscam a geração de suas rendas mensais para
poderem consumir os viveres e bens necessários para a sua reprodução social e
cotidiana.
Entretanto, como foi visto no capítulo seis, o qual foi discutido a circulação no
circuito espacial produtivo da carcinicultura, os pequenos produtores fazem parte
apenas da produção propriamente dita, onde são pressionados pelos elevados
preços dos insumos, ao passo que, são extremamente limitados tecnicamente,
financeiramente e organizacionalmente, no momento de por sua produção em
movimento, a renda obtida na atividade lhes garantem apenas a condição de
subsistir no circuito, onde boa parte dos seus recursos são drenados para setores
fora da carcinicultura.
Sendo assim, torna-se necessário que as ações públicas e privadas
direcionadas a carcinicultura, mas, sobretudo, ao pequeno produtor leve em
consideração a importância da circulação no atual momento da agropecuária,
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dotando estes agentes das condições necessárias para que eles mesmos possam
inserir suas mercadorias no mercado e assim, negociar melhor o valor do seu
produto. Nessas políticas deve ser considerada a baixa capacidade de estocagem e
comercialização

do

pequeno

produtor,

sendo

uma

possível

solução

a

descentralização das estruturas de armazenagem e comercialização nas principais
regiões produtoras de produtos agropecuários, assim como vem sendo feito em São
Paulo com as CEAGESPs regionais, o acesso ao crédito, à criação de
infraestruturas de beneficiamento para o uso coletivo dos pequenos produtores e o
estabelecimento do preço mínimo para o produto.
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