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Do doce da nossa gente.  
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Resumo 
Nas últimas décadas a produção de frutas irrigadas destinadas ao abastecimento do 
mercado externo revela-se como expressão pujante da modernização agrícola, constituindo-
se um segmento importante e dinâmico do agronegócio brasileiro, em especial na região 
Nordeste. O Rio Grande do Norte contribui com esse cenário por meio da produção de 
diversas frutícolas tropicais, com destaque para a produção do melão nos municípios de 
Baraúna/RN e Mossoró/RN. Nesse sentido, o objetivo geral do trabalho é compreender o 
uso agrícola do território do Rio Grande do Norte pela fruticultura irrigada, a partir da 
configuração do circuito espacial produtivo do melão. O panorama apresentado no trabalho, 
sobre a atividade agrícola irrigada desenvolvida no Rio Grande do Norte revela que o 
mesmo insere-se dentro de uma divisão agrícola do trabalho, por meio da especialização 
produtiva dos lugares que apresentem condições técnicas e naturais favoráveis à 
exploração e reprodução de capitais. O uso do território provocado pelo circuito espacial 
produtivo do melão possibilita que fluxos materiais e imateriais consolidem uma rede 
extravertida de produção e consumo, visando atender as exigências do mercado externo.  
 

Palavras-chave: Fruticultura irrigada. Circuito espacial produtivo. Produção de melão. 
Especialização produtiva. Rio Grande do Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
In recent decades the production of irrigated fruits destined to supply the foreign market 
reveals itself as an expression of the thriving agricultural modernization, consisting an 
important and dynamic segment of Brazilian agribusiness, especially in the Northeast. The 
Rio Grande do Norte contributes to this scenario through the production of several tropical 
fruit, especially melon production in the municipalities of  Baraúna/RN and Mossoró/ RN. 
Accordingly, the overall goal of the study is to understand  the agricultural use of the territory 
of Rio Grande do Norte by irrigated orcharding from the circuit  productive space 
configuration of melon. The outlook presented in the work on the irrigated agriculture 
developed in Rio Grande do Norte reveals that it falls within an agricultural division of labor, 
through productive specialization of places that have natural and technical conditions 
favorable to the exploitation and reproduction of capitals. The land use caused by circuit 
productive space melon enables flows of tangible and intangible consolidate a 
extraverted  network of production and consumption in order to meet the requirements of 
foreign markets. 
 

Keywords: Fruit irrigated. Circuit productive space. Melon production. Productive 
specialization. Rio Grande do Norte 
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Os diferentes usos do território no período atual, tido como técnico-

científico e informacional, a partir do movimento da produção, consistem num 

processo bastante complexo e às vezes contraditório. A modernização das 

técnicas de produção, por que não dizer, os distintos usos do território, 

proporcionaram uma série de transformações na organização social, por meio 

da fragmentação das etapas que compõem o processo produtivo. Como 

consequência, ocorreu uma ampliação na utilização dos recursos naturais, na 

exploração da força de trabalho e na hierarquização dos lugares.  

A fragmentação dos processos produtivos, característica desse 

período, se realiza pelas possibilidades cada vez mais eficazes e eficientes dos 

meios de circulação, que garantem máxima circularidade das mercadorias, 

ampliação dos mercados consumidores e maior geração de excedente e lucro. 

O processo de circulação de mercadorias vem acompanhado do movimento 

das normas, das ordens e do capital, que em atuação conjunta e global, 

consolidam a globalização da sociedade. 

As transformações nos usos do território ocorreram em todas as partes 

do planeta e em todas as atividades produtivas, não existindo um só lugar, 

hoje, que não participe do processo de produção-consumo da sociedade 

globalizada. A intensidade e as formas das transformações são distintas, bem 

como as características físicas e culturais dos lugares, por meio de sua 

configuração territorial, são vetores que acentuam ou retraem esse processo.  

Na agricultura, as transformações, ocorreram de forma lenta e gradual, 

marcadas por uma série de conflitos e exclusões que, impulsionadas pelos 

interesses da classe latifundiária acentuaram as contradições e as 

desigualdades no campo. Os interesses do capital num processo globalizante 

de exploração do trabalhador ditaram o desenvolvimento e uso de técnica nos 

territórios satisfatórios à sua reprodução, elegendo culturas e formas de 

produzir, criando circuitos espaciais de produção globalizados. 

No Brasil, em decorrência de suas condições naturais e do seu 

processo histórico de apropriação territorial, a difusão das técnicas de irrigação 

tem intensificado o processo produtivo de gêneros alimentícios e commodities 

agrícolas, expressão das transformações ocorridas na agricultura. No 

Nordeste, esse processo foi legitimado pelo discurso ideológico do combate 
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aos efeitos das secas. A irregularidade e a má distribuição das precipitações 

pluviométricas foram usadas como forma de justificar as disparidades regionais 

desde o século XIX.  

As transformações ocorridas, no processo produtivo agrícola, 

provenientes da ação do Estado, imbuídas do discurso hegemônico falacioso 

de minimização das diferenças no desenvolvimento econômico do país pautou 

seus objetivos, supostamente prevendo alavancar a economia nacional, em 

especial da região Nordeste, num processo desenvolvimentista a partir da 

década de 1950, período que se intensifica o aumento da produtividade 

agrícola com auxílio de técnicas modernas de cultivo, e se estabelece as bases 

de uma indústria nacional de fertilizantes e de máquinas destinadas às 

atividades agrícolas. Entendida como técnica para o fortalecimento da 

economia nordestina, a irrigação subsidiada pela ação do Estado viabilizava a 

reprodução ampliada do sistema capitalista nas atividades agrícolas. 

No Rio Grande do Norte, a partir dos anos 1960/1970, as normas que 

impulsionaram a implantação e expansão das técnicas de irrigação provocaram 

transformações que se distribuíram por quase todo o território estadual, 

direcionando sua utilização à produção de frutas trópicas. A produção irrigada 

de frutas tem se constituído num importante segmento do agronegócio, no Rio 

Grande do Norte, com a dinamização e modernização da base agrícola, 

criando uma produção técnico-cientifica-informacional, articulando fluxos de 

matéria-prima e insumos, capital e informação. Tal processo tem consolidado a 

formação de circuitos espaciais frutícolas de produção, acentuando a economia 

estadual à economia mundial.  

Dessa fase de implantação das primeiras experiências irrigadas aos 

dias atuais, ocorreu um conjunto significativo de mudanças. Uma análise 

apurada dos dados aponta à concretização de uma arena produtiva, área 

especializada na produção de frutas irrigadas, com a consolidação do cultivo 

de culturas dominantes na formação de circuitos espaciais produtivos, 

contribuindo com as diferenciações espaciais (SANTOS, 1999) constituintes 

dos usos do território, uma vez que “na produção de bens materiais e 

imateriais, segundo as condições dadas de tecnologia, capital e tempo, o 

território tem de ser adequado ao uso procurado e a produtividade do processo 

produtivo depende, em grande parte, dessa adequação”.(SANTOS,1997,p 62). 
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Ao analisarmos o Rio Grande do Norte face à implantação da 

fruticultura irrigada, como importante atividade econômica da sua base 

produtiva, percebemos que existe um número significativo de espécies 

frutícolas sendo cultivadas. Nesse sentido, apresentam-se as características 

ideais ao desenvolvimento da fruticultura irrigada no Rio Grande do Norte, a 

exemplo da cultura do melão (Cucumis Melo L.) que nesse trabalho será 

estudada a partir da teoria do circuito espacial de produção.  

Nesse contexto, observa-se que o melão consolidou-se como cultura 

âncora no âmbito da fruticultura irrigada, mantendo uma produção 

sistematizada e constante nos municípios de Baraúna e Mossoró, nas últimas 

duas décadas, os quais serão tomados como recortes empíricos dessa 

pesquisa (Ver figura 1).  

Constatando a consolidação dos sistemas de objetos e de ações 

(SANTOS, 1999) no território do Rio Grande do Norte, destinados ao 

desenvolvimento da fruticultura irrigada, face ao período técnico-científico-

informacional, é que concretizamos a presente pesquisa, elegendo o estudo do 

circuito espacial produtivo do melão enquanto universo amostral da análise.  

Tendo em vista as discussões sucintamente encaminhadas, 

levantamos como questão central que norteará esse trabalho a seguinte 

indagação: Como tem se processado o uso agrícola do território Norte-

Riograndense pela atividade da fruticultura irrigada, de modo particular, com a 

configuração do circuito espacial produtivo do cultivo de melão (Cucumis melo 

L.)? Essa questão se desdobra nos seguintes questionamentos específicos: 

 Como se dá o processo de apropriação do território pelas 

práticas agrícolas, com ênfase no cultivo de melão no Rio Grande do 

Norte? 

 Como as políticas públicas têm contribuído na configuração 

do circuito espacial produtivo do melão no território potiguar? 

 Quais as etapas do circuito espacial produtivo da 

melonicultura irrigada no Rio Grande do Norte? 

 Quem são e como participam os agentes envolvidos nos 

círculos de cooperação do circuito espacial da produção do melão no 

Rio Grande do Norte? 
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Figura 1: Localização da área de estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: IDEMA, 2006 
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz. 
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A partir das questões formuladas, organizou-se o objetivo geral dessa 

pesquisa. Por meio deste, nos propomos a compreender o uso agrícola do território 

do Rio Grande do Norte pela fruticultura irrigada, a partir da configuração do circuito 

espacial produtivo do melão.  

Com o intento de criar subsídios ao pleno alcance do objetivo geral do 

trabalho foram elaborados os objetivos específicos, por meio dos quais nos 

propomos a: 

 Refletir sobre o processo de tecnificação e apropriação do 

território pelas práticas agrícolas, com ênfase no cultivo de melão no Rio 

Grande do Norte, no âmbito da agricultura brasileira. 

 Analisar a ação do Estado, por meio de políticas públicas, no 

que concerne a configuração técnica e normativa do circuito espacial 

produtivo do melão. 

 Compreender o circuito espacial de produção do melão, por meio 

do levantamento de suas etapas e como estas se interligam dando 

dinamicidade ao uso do território; 

 Identificar os agentes sociais envolvidos no circuito espacial da 

melonicultura, enfocando o uso do território como forma de produção e 

reprodução socioespacial, bem como as posições que desempenham junto 

aos círculos de cooperação. 

Traçados os objetivos, ressaltamos que o presente trabalho tem como área 

de abrangência o território do Rio Grande do Norte, mas, a partir do levantamento de 

dados secundários e primários percebemos que nosso recorte espacial analítico tem 

proeminência nos municípios de Baraúna e Mossoró, mais especificamente, nas 

áreas rurais onde ocorrem os cultivos, haja vista a representatividade da produção 

dessa cultura nesses espaços. No decorrer do trabalho os resultados encontrados 

nesse recorte empírico servirão de base explicativa para nossa análise em escala 

estadual, uma vez que no circuito produtivo do melão a produção ocorre de forma 

padronizada. 

Partindo dos objetivos traçados como elementos norteadores de nossa 

pesquisa, logo, em busca de respostas para a questão estruturante, adotamos por 

princípio de método um conjunto coerente de ideias, que nos permitiu uma análise 

do espaço visto em sua totalidade enquanto uma instância social (SANTOS, 1997), 
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procurando nessa análise evidenciar os elementos constituíveis do espaço 

geográfico, como o homem, as instituições, as infraestruturas, as firmas e o meio 

físico, elementos que estabelecem funções conjuntas intercambiáveis. 

A pesquisa ora apresentada tem um caráter exploratório, descritivo e 

avaliativo do fenômeno econômico da fruticultura irrigada, que proporciona o uso 

agrícola do território, a partir do circuito espacial produtivo do melão no Rio Grande 

do Norte, uma vez que nos interessa a apreensão de sua natureza, de suas formas 

e de seus processos.  

Buscando concretizar os objetivos propostos a pesquisa foi realizada em 

duas etapas de trabalho: a primeira delas, com o intuito exploratório, buscou 

conceber uma visão geral do objeto de estudo e uma aproximação acerca da 

problemática estudada. Na segunda etapa, de caráter explicativo-analítico, conforme 

identificávamos os fatores e agentes relevantes à ocorrência do fenômeno estudado, 

adquiriríamos maior identidade com ele. Do posto de vista dos procedimentos 

técnicos, as etapas mencionadas foram realizadas a partir de pesquisa bibliográfica 

e documental além do trabalho de campo. 

Para compreendermos nosso objeto de estudo abordamos como conceito 

teórico formal-abstrato o território usado (SANTOS, 1999, 2000, 2008), nos 

aportando também nas discussões de Silveira (2009), já na operacionalidade desse 

conceito valorizamos os conceitos concreto-reais empíricos “que dizem respeito às 

determinações da singularidade dos objetos concretos” (ALTHUSSER, 1978). 

A fundamentação teórica a qual nos aportamos para compreendermos o uso 

do território se construiu por meio do entendimento da apropriação da natureza pelo 

homem através da técnica, nos amparando nas ideias de Heidgger (2007) e Ortega 

e Gasset (1993). Para aproximarmos essa discussão do nosso objeto de estudo 

recorremos à autores de outras áreas do conhecimento que trataram da 

modernização da agricultura, da expansão do agronegócio, da absorção de 

tecnologia nos espaços agrícolas, das políticas públicas, da padronização 

internacional de práticas agrícolas, no intuito de termos uma visão holística da 

realidade a qual nos propomos a estudar. 

O eixo central do trabalho ampara-se no conceito de território, tendo como 

perspectiva a identificação do território usado na materialização do circuito espacial 

produtivo do melão. Dialogamos ainda com um conjunto de ideias lançadas por 
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Santos (1999) como os pares dialéticos dos fixos e fluxos, densidades e rarefações, 

pontos opacos e luminosos, verticalidades e horizontalidades por meio dos quais 

investigamos a localização da produção, a materialização das políticas públicas, dos 

sistemas técnicos de deslocamentos dos fluxos do circuito entre suas origens e 

destinos.  

Outrossim,  analisamos nosso objeto de estudo partindo das categorias de 

análises forma, função, processo e estrutura estabelecidas por Santos (1997) sem 

menções nominais de identificação a todo instante, ou seja, apresentamos as formas 

sem utilizarmos a expressão “isso é a forma” ou  “nesse momento discutimos os 

processos”, acreditamos que o modo com que o texto está organizado permite ao 

leitor a capacidade de identificar essas categorias analíticas. 

Compreendendo que o circuito espacial produtivo se realiza em lugares 

distintos, que por sua vez participam na realização de uma ou mais etapas da 

produção, desde a produção de matéria prima e insumos até a comercialização e o 

consumo, acreditamos que as categorias acima elencadas nos possibilitarão 

compreender e articular as diversas etapas do circuito, bem como sua 

espacialização no território. 

Na estruturação dessa pesquisa foi necessário o entendimento de processos 

sociopolíticos e históricos que antecedem à introdução das culturas irrigadas e à 

formação do circuito produtivo do melão no Rio Grande do Norte. Nesse sentido, a 

produção irrigada de melão no semiárido nordestino, incluindo o Rio Grande do 

Norte, está inserida num contexto nacional das ações do Estado que visaram dotar 

esta região de uma base técnica para lhe conferir maior dinamismo econômico, 

favorecer a integração com a região Sudeste, bem como, supostamente, combater 

os efeitos das secas, no intuito de minimizar os flagelos sociais decorrentes dos 

longos períodos de estiagens, desse modo faz-se salutar compreender a ação 

intervencionista do Estado. 

Nesse contexto, o uso do território faz parte de um processo histórico e 

social, com um forte viés econômico, onde na busca de seu entendimento 

examinamos Guimarães (1977), Pontes e Carneiro (1979), Aguiar (1986), Müller 

(1982, 1989), Carvalho (1989), Martine (1990), Assirati (1994), Gonçalves Neto 

(1997), Couto Filho (1997) Graziano da Silva (1998), Sabbatine (1998), Dall’agnol 

(2001), Delgado (2001), Accarini (2002), Nunes, Ortega e Godeiro (2006, 2007), 
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Erthal (2006), Elias (2007), Coelho Neto (2009) dentre outros, no intuito de 

apreendermos o processo de modernização da agricultura brasileira a partir da 

implementação de objetos técnicos no território, mediados pelo Estado, e, o papel 

das Políticas Públicas de irrigação e suas contribuições ao desenvolvimento da 

produção de melão em solo Potiguar, assim como, buscou-se compreender o 

caráter capitalista e desenvolvimentista das ações do Estado.  

As ações governamentais empreendidas no campo promoveram a 

tecnificação dos espaços rurais, sem, no entanto, desmontar sua estrutura desigual, 

fato que ficou conhecido na literatura como modernização conservadora. 

Acreditamos que esse episódio além de manter as estruturas fundiárias, acentuou 

ainda mais as desigualdades locais e regionais, na medida em que grandes 

empresas especializadas na produção de frutas tropicais passaram a exercer o 

domínio dos meios de produção no uso do território. 

Na identificação dos agentes envolvidos no circuito espacial do melão e seus 

círculos de cooperação a partir do território potiguar, recorremos a um escopo 

teórico que nos possibilitou compreender o uso do território, a partir do conceito 

geográfico de circuito espacial produtivo, nas obras de Santos (1986, 1997, 1999, 

2008), Santos & Silveira (2008), Moraes (1985), Arroyo (2006, 2008). Ressaltamos 

ainda, a produção intelectual na busca por operacionalizar essa proposta geográfica 

acerca do entendimento das atividades econômicas com base em autores como 

Castillo & Frederico (2010), Botelho e Andrade (2011).  

 Visando elucidar e ilustrar questões da pesquisa, bem como buscando 

proporcionar uma leitura interativa e dinâmica recorremos à elaboração de 

ilustrações como mapas, fotos, fluxogramas e quadros que tratam de explicar a 

realidade da produção de melão em nível estadual. A produção de mapas se deu 

com a utilização dos softwares ArcGis e Philcarto, dependendo sempre do que se 

pretendia ilustrar.  Em relação à produção cartográfica uma ressalva deve ser feita, o 

software Philcarto não possibilita a colocação nos mapas de elementos como a 

escala, orientação, grid de coordenadas etc., elementos indispensáveis num mapa. 

O software, na verdade, produz cartogramas, outro tipo de recurso cartográfico que 

utiliza fundos de mapa (polígonos).  Como nossa intenção é espacializar o fenômeno 

estudado e facilitar a leitura da realidade, elementos como escala ou grids de 

coordenadas perdem relevância diante do que pretendemos demonstrar. Partindo 
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desse mesmo principio, alguns dos produtos cartográficos elaborados no ArcGis 

também não apresentam tais elementos. Esclarecemos ainda que por uma questão 

de padronização decidimos chamar todas as ilustrações do trabalho de figura, com 

exceção dos quadros, e assim apresentá-los em uma única lista entre os elementos 

pré-textuais. 

Com vista à comparação da localização/produção alguns dados foram 

apresentados em série, aos quais chamamos de coleção de cartogramas.  Como 

fonte de sistematização de dados secundários recorremos aos bancos de dados 

públicos como a Produção Agrícola Municipal e Censo Agropecuário, ambos 

disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, dados do 

Anuário Estatístico de Crédito Rural sistematizado pelo Banco Central do Brasil, da 

Secretaria do Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento Indústria e 

Comércio e da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro - FIRJAN, 

entidade responsável pela sistematização do Índice de Desenvolvimento Municipal, 

denominado de índice FIRJAN. 

Nesse panorama, torna-se relevante destacar os momentos que integrarão a 

pesquisa, os quais apesar de distintos encontram-se articulados, ou seja, não 

podem ser compreendidos isoladamente, pois fazem parte de uma análise que 

busca a compreensão do espaço enquanto totalidade. Isso se torna possível quando 

a apreciação empírica do objeto e a edificação do referencial teórico que embasam 

essa análise se integram e dialogam. Logo, em todas as etapas desse trabalho se 

destacará o processo de estudo como um todo conexo e complexo, em que teoria e 

empiria estarão em contato constante na busca da realização de uma produção 

científica.  

As referências anteriormente mencionadas agrupam-se em três eixos 

estruturadores da dissertação proposta, que estão em consonância com o eixo 

central dessa pesquisa, a começar por esta introdução. Ancorados nessa premissa, 

refletimos na segunda seção desse trabalho sobre o processo de tecnificação e 

apropriação do território, a partir do modelo agrícola e industrial, imposto a 

agricultura brasileira, apresentando as tecnologias agrícolas com ênfase as técnicas 

de irrigação e sua materialização no campo. 

Na terceira seção, analisamos o papel do Estado e suas intervenções no 

Nordeste brasileiro, via políticas públicas de Irrigação e crédito rural, que se 
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caracterizaram como a principal fonte de fomento e incentivo aos pequenos 

agricultores, como também à iniciativa privada, tendo esta se tornado o principal 

nicho a atuar na produção de frutas no território potiguar. Apresentamos ainda, as 

principais normas e certificações que integram o sistema de produção de frutas e 

que ditam um sistema padronizado de produção em escala global. 

A quarta seção que compõe a estrutura dessa dissertação está pautada na 

análise das proposições de Santos (1986, 1997, 1999, 2008) e dos autores que 

analisaram empiricamente realidades diversas, com o circuito espacial de produção. 

Nessa seção, identificamos que o circuito produtivo da melonicultura é formado por 

três macros etapas que se subdividem em processos autônomos, mas, 

interdependentes.  A primeira delas é a etapa de pré-produção que corresponde à 

aquisição de insumos e aos fatores de produção. Os insumos correspondem aos 

fertilizantes, herbicidas, inseticidas, canos, mangueiras, bombas hidráulicas, caixas 

de embalagem, selos, equipamentos de segurança pessoal e coletiva, tratores, 

grandes aradoras, grades de pulverizações, enfim todos os componentes que 

viabilizam o processo produtivo.  

Nessa fase, consideramos como fatores de produção três elementos sem os 

quais a atividade é inviabilizada, sendo estes, a terra, o capital e o trabalho.  Nesse 

aspecto, buscamos identificar de que forma ocorre o acesso a terra, a estrutura 

fundiária, observando a representatividade dos minifúndios, se existe o cultivo de 

outras culturas; se os proprietários são donos, posseiros ou arrendatários; seu lugar 

de origem, observando a existência ou não do fenômeno da migração.  

Ainda como parte integrante de nossa quarta seção, apresentamos a 

segunda macro etapa do circuito produtivo do melão, a produção propriamente dita, 

identificando os sistemas técnicos e técnicas utilizadas no cultivo e nos tratos 

culturais, as coexistências de técnicas modernas e pretéritas; a materialização dos 

fluxos de capital e mercadoria, os objetos técnicos que possibilitam a produção e 

como ocorre o uso dos fatores de produção (terra, capital e trabalho),  denotando, 

assim, o  uso  do território. 

A terceira macro etapa da produção, a qual convencionamos chamar de pós-

produção, se refere aos processos pós-colheita, ou seja, a utilização de galpões, 

equipamentos industriais que viabilizem a automação da embalagem e 

armazenamento e que caracteriza o emprego do sistema fordista na agricultura, bem 
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como as normas de seleção e classificação do produto, o nível tecnológico da 

packing house, a formação de pallets, refrigeração e distribuição do produto, além 

dos meios de transporte utilizados para o escoamento aos destinos de 

comercialização. A sistematização das etapas da pesquisa ocorreu amparada na 

obtenção e análise de dados primários e secundários. 

Por fim, e antes de tercemos nossas considerações finais, traçamos 

sucintamente um panorama dos impactos socioterritoriais provenientes do circuito 

espacial produtivo do melão como expressão da fruticultura irrigada, no uso, 

regulação e organização do território Norte-Riograndense. 
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2  TÉCNICA E AGRICULTURA:   O USO DO TERRITÓRIO COMO RECURSO E A 

PRODUÇÃO DE MELÃO NA AGRICULTURA DO RIO GRANDE DO NORTE 
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2.1 TÉCNICA, AGRICULTURA E PRODUÇÃO: MECANISMOS DE APROPRIAÇÃO 

DO TERRITÓRIO 

 

Neste capítulo, discutiremos o modo como o homem se apropria do território 

conferindo-lhe múltiplos usos, por meio da utilização dos recursos territoriais, e 

assim, demarcando sua territorialidade mediante seu modo de vida. Como ponto de 

partida, começamos esse trabalho discutindo a questão da técnica, por considerá-la 

uma categoria explicativa de suma importância no processo de organização do 

espaço geográfico, e de modo particular, como elemento constitutivo dos usos do 

território.  

Um dado fundamental para compreendermos a técnica como meio de 

apropriação do território é pensarmos no seu domínio a partir da produção. Uma vez 

que o modo pelo qual homem habita o mundo é dado pela forma de produzir e, essa 

produção desenvolve-se por meio de uma base técnica. Em nosso recorte territorial 

de análise priorizamos um enfoque na produção agrícola como forma de uso, 

apropriação e organização do território, buscando compreender como os grupos 

sociais usando de recursos técnicos, integrados aos recursos naturais 

exponecializam a produção, fato que ocorre de forma mais intensa no período 

histórico atual, quando a associação de técnica, ciência e informação, compõe as 

principais variáveis constitutivas do período técnico-científico-informacional 

(SANTOS, 1999), que se materializam nos lugares por meio da circulação de 

mercadorias, pessoas, capitais e informações de forma heterogênea. 

O desenvolvimento técnico ao longo da história constansubsidiou a relação 

do homem com seu entorno, alterando a estrutura do mesmo com instrumentos e 

atividades produtivas, Santos (1999, p.186) esclarece que “a história das chamadas 

relações entre sociedade e natureza é, em todos os lugares habitados, a da 

substituição de um meio natural, dado a uma determinada sociedade, por um meio 

cada vez mais artificializado, isto é, sucessivamente instrumentalizado”. Essa 

artificialização do meio natural faz com que o encaremos como meio geográfico, 

onde as condições de trabalho se estabelecem, favorecendo a demarcação territorial 

pelo poder de apropriação da sociedade. 

Ao analisar a relação do povo com o território para a formação do Estado, 

Ratzel (1990) afirma que existe uma simbiose entre sociedade e território, não sendo 
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possível a existência de um sem o outro. A concepção de território de Ratzel (1990) 

remete a uma delimitação jurídico-administrativa, uma área demarcada por fronteira, 

onde o poderio estatal é possível de mensuração por meio das dimensões 

geométricas. Nesses moldes, o território resultaria numa extensão de domínio do 

Estado, lapidado pelas transformações do modo de vida das pessoas, assim, o 

território estaria restrito a organização espacial de um dado Estado. 

A concepção de território que adotamos nesse trabalho difere da 

compreensão Ratzeliana a qual o coloca como uma área geométrica delimitada e 

controlada pelo poder monopolístico do Estado, e nos aproxima das proposições de 

Santos (1999) que buscam compreender o território partindo dos usos que se 

estabelecem nele, ou seja, do seu conteúdo. Usos que extrapolam a delimitação 

político-administrativa, perpassando diferentes escalas e sendo possível de 

delimitação pelo domínio das técnicas de produção que se materializam e se 

espacializam na organização social e na fabricação de mercadorias. Portanto, a 

concepção dos usos do território pode ser formada por lugares contíguos ou lugares 

em redes. 

O território não pode ser encarado com algo estático, inerte ou mesmo palco 

de realização da vida, ao contrário, o território é um “quadro de vida, híbrido de 

materialidade e de vida social” (SILVEIRA, 2009, p. 129) se faz a partir das normas, 

das técnicas das ações humanas, sinônimo de espaço geográfico definido como um 

conjunto indissociável, solidário e contraditório de objetos e ações. Elementos que 

são instalados e usados seguindo uma lógica que ultrapassa os interesses locais 

(SANTOS 1999). Desse modo, a concepção de território deve se balizar na 

indivisibilidade entre a “materialidade, que inclui a natureza, e o seu uso, que inclui 

as ações humanas” mediadas pelo trabalho e pela política (SILVEIRA, 2009, p. 129). 

A apropriação do território se realiza mediante a existência de aparatos 

técnicos, o homem enquanto ser social, utilizando-se de um conjunto de técnicas 

apropria-se do território com o objetivo de se reproduzir sócio e economicamente, 

essa apropriação se dá na medida em que transforma e modifica o meio natural (até 

então não artificializado), produzindo e imprimindo na natureza suas técnicas, seu 

modo de vida e sua organização socioespacial.  Colocando o mundo como 

disposição, a técnica constitui uma forma de exploração da natureza, nesses 
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moldes, passamos a enxergar o mundo dentro das possibilidades dos sistemas 

técnicos existentes. 

A apropriação técnica e cultural do território constitui uma forma de 

organização espacial, na qual o homem imprime uma nova dinâmica de relação para 

com os elementos naturais e artificiais (aqueles criados – objetos técnicos), de forma 

que “introduziu a desordem para instaurar sua ordem” (ISNARD, 1978, p.5). Assim, 

buscar entender a técnica, na mensuração dos objetos, é acreditar que o homem 

procura por meio dela, apenas, o suprimento desintencionado de suas necessidades 

básicas. Mas, a técnica não é um mero fazer. Na busca de sua compreensão 

devemos primar em descobrir sua essência que é carregada de intencionalidades 

como nos lembra Heidegger (2007), pois é exatamente sua intencionalidade que 

dará forma e sentindo na apropriação dos territórios pelas atividades do homem. 

Supor ingenuidade da técnica - no seu uso - é desconsiderar a sua essência. Mas, 

então o que seria a técnica?    

Assim como Santos (1999, p.26) entendemos que “as técnicas são um 

conjunto de meios instrumentais e sociais com os quais o homem realiza sua vida, 

produz e, ao mesmo tempo, cria espaço”. Nesse trabalho, teremos como concepção 

de técnica esta apresentada pelo autor, que é vista como uma forma de exploração 

do mundo, forma da existência humana, uma maneira de desencobrimento de suas 

possibilidades, e de uso dos recursos que dispõe, as técnicas desempenham um 

papel fundamental na organizar do espaço.  

Considerando o surgimento da técnica ou mesmo a evolução dos meios 

técnicos de produção, em especial as técnicas destinadas aos espaços que hoje 

denominamos agrícola, devemos lembrar que o homem não nasceu agricultor, mas 

utilizando-se de um conjunto de técnicas e de objetos técnicos começou a cultivar a 

terra. Ortega y Gasset (1963) aponta que o surgimento da técnica se deu como 

repertório humano na busca de suprir necessidades biológicas vitais, tais como: 

alimentar-se, esquentar-se, abrigar-se, entre outras. Seria o surgimento da técnica 

do acaso, ou seja, uma técnica que nasce sem intenção, pois o homem primitivo não 

concebe e nem conhece seus atos como atos técnicos, assim ela era encarada 

como um ato natural, da natureza humana.  

Pensando em uma periodização da técnica e de sua materialização como 

forma de apropriação do território, e estando de acordo com as proposições de 
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Ortega y Gasset (1963), Santos (1999) acredita que nesse momento se estabelece a 

transição do meio natural para o meio técnico, período em que os sistemas técnicos 

apresentavam íntima relação com os recursos naturais. Nesse momento, os objetos 

técnicos tornaram o espaço maquinizado, propício para a produção de mercadorias. 

Entretanto, sua espacialidade era limitada, seus efeitos ficavam geograficamente 

restritos aos lugares que desenvolviam um conjunto de técnicas, possibilitando a 

produção a partir dos recursos naturais. Assim, os sistemas técnicos existiam de 

forma isolada. 

Num segundo momento de desenvolvimento, surge a técnica do artesão e, 

por conseguinte, um admirável desenvolvimento dos atos técnicos. Deixando de ser 

ocasionalmente criadas, as técnicas visavam não só minimizar o esforço do homem, 

mas também, duplicar sua capacidade de produzir. Surgem técnicos-homens para 

exercer tais atos que não raro tornaram-se especializados e complexos decorrendo 

daí uma divisão técnica do trabalho (ORTEGA Y GASSET, 1963). Na técnica do 

artesão, o homem ainda não tem consciência da técnica, mas que existem hábeis 

técnicos-homens e que por meio dos utensílios que utilizam conseguem 

exponecializar a capacidade de produzir da terra. 

Nessa perspectiva, a técnica é entendida pelo trabalho do indivíduo que 

construiu determinado objeto, e é encarada como a sua síntese. Entretanto, a 

técnica não é o técnico-homem nem o resultado do seu trabalho ou sua capacidade 

abstrata e/ou concreta de produzir ou apropriar-se, pois, se assim for interpretada, 

ela será reduzida e se tornará um fim, ou seja, só existirá enquanto esse homem ou 

produto existir. No entanto, o contrário é que se faz verdadeiro, a técnica existe pela 

sua capacidade de apreensão e uso, em diferentes tempos e lugares, mesmo que 

entre em desuso por um período, há qualquer momento poderá ser retomada, e 

mais ainda, ressignificada. De acordo com a intencionalidade do presente, essa 

premissa consolida a interpretação do meio técnico como nos aponta Santos (1999). 

Um terceiro momento na evolução da técnica é denominado por Ortega y 

Gasset (1963) de “técnica do técnico”. Momento em que o homem adquire a 

consciência, satisfatoriamente clara, que detém uma capacidade completa e 

complexa para produzir, a partir de uma base técnica e esta é formulada não mais 

visando suprir suas necessidades vitais, mas seu desenvolvimento econômico, 

sendo esse intencionalmente efetivado pelo imperativo da acumulação do capital, 
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que se reproduz a partir da multiplicidade de técnicas existentes, estabelecendo uma 

equação em que quanto mais técnica menos homem será necessário para produzir 

e resultando em mais lucro. Em linhas gerais, poderíamos dizer que antes a técnica 

era submetida pelo homem para mediar suas relações com o meio. Porém, hoje, é 

ela quem o submete retirando sua liberdade e o enclausurando nas amarras do 

capital conforme seus ditames e imperativos. As palavras de Ortega y Gasset (1963, 

p.83- 84, 90) esclarecem a concepção de técnica nesse terceiro momento: 

 

[...] a técnica não é um acaso, como no estádio primitivo, nem um 
certo tipo dado e limitado de homem – o artesão; que a técnica não é 
esta técnica nem aquela determinada e, portanto fixas, mas 
precisamente um manancial de atividades humanas, em principio, 
ilimitadas. Esta nova consciência da técnica como tal coloca o 
homem pela primeira vez, numa situação radicalmente distinta da 
que jamais experimentou; de certo modo antitética [...]. Ao contrário 
do primitivo, antes de inventar [a técnica] sabe que pode inventar, 
isso equivale a que antes de ter uma técnica [material/instrumental] 
tem a técnica [concebida mentalmente/planejada] [acréscimos 
nosso]. 

 

 

Assim, percebemos que nessa evolução da técnica, que segundo o autor 

surge do acaso, chega-se ao momento em que o homem concebe a técnica 

mentalmente, tendo a intencionalidade de criá-la e usá-la, antes mesmo de torná-la 

material. Esse seria o período técnico-científico-informacional, momento em que os 

sistemas técnicos se interrelacionam em escala global, possibilitados pelos avanços 

nos meios de telecomunicações, nos avanços da ciência, na criação de mercados 

de consumo global, viabilizado pelo imperativo da fluidez da informação e do 

dinheiro (SANTOS, 1999).   

Poderíamos assim entender que diante de suas necessidades básicas o 

homem passou a produzir uma série de utensílios os quais lhe serviriam de suporte 

ao desenvolvimento vital, por meio da produção passou a usar o território dentro de 

uma intencionalidade, que ao longo do tempo foi se racionalizando a tal ponto que 

os recursos naturais deixaram de ser vistos como forma de suprir as necessidades 

vitais e passaram a ser vistos como recursos de exploração econômica cujo fim visa 

à obtenção do lucro. 

 O uso intensivo das técnicas, em particular na produção agrícola, tornou a 

agricultura uma atividade mercantil, ou seja, o suprimento das necessidades vitais 
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foi colocado em segundo plano, seu objetivo principal passou a ser a obtenção do 

lucro por meio da exploração da terra e da força de trabalho dos homens. Talvez, 

seja nesse momento que os moldes de exploração do sistema capitalista tenham 

origem, a exploração dos que cultivam a terra tenha se intensificado e, ao longo dos 

anos, ganhado forças e perdurando com maior ênfase nos dias atuais. 

Pensando na evolução da técnica voltada para o desenvolvimento da 

agricultura, poderíamos identificar três macros períodos nos quais a apropriação 

agrícola do território se realizou com maior proeminência. O primeiro momento foi 

quando o homem dominou as técnicas de cultivo e domesticação de animais, 

tornando-se sedentário tendo nas plantações o suprimento das necessidades do 

grupo, o excedente era armazenado ou trocado entre as tribos próximas. As 

alterações do homem no meio ainda os deixavam susceptíveis aos ricos naturais. 

Historicamente, esse processo ficou conhecido como primeira revolução agrícola no 

período do Neolítico acerca de 12 mil anos.  

Um segundo momento dessa evolução na agricultura, se dá quando um 

conjunto de mudanças de natureza técnica, política e material se desdobram em 

escala mundial, conhecida como a segunda Revolução Agrícola, cujas principais 

características são a intensificação do desmatamento, a substituição do pousio pela 

rotação com plantas forrageiras (capim e leguminosas) – marco da transição da 

agricultura feudal para a capitalista, integração agricultura/pecuária, formação de um 

proletariado rural e, no fim do século XIX, a utilização crescente de fertilizantes 

químicos, melhoramentos genéticos e motor à combustão.  

Por último, segue o terceiro período de expansão das técnicas destinadas 

aos cultivos agrícolas, cujo momento se faz presente na atualidade e nos mais 

distintos lugares e cultivos. A mudança do período anterior para esse que se 

materializa, pode ser apontada com o surgimento dos pacotes tecnológicos (Manejo 

+ insumos + novas cultivares), quando da integração da ciência, tecnologia e 

informação consolidaram a chamada Revolução Verde, em que poderíamos, grosso 

modo, apontar seu surgimento no México, no início do século XX, com posterior 

expansão para outras regiões do planeta, em especial, aquelas onde a base 

econômica estava assentada nas atividades agrícolas.  

Variedades de alto rendimento foram implantadas no lugar de sementes 

crioulas com a agregação de produtos químicos, mecânicos e genéticos, 
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possibilitando o aumento da produtividade e dos custos, principalmente, com 

investimentos no predomínio de monoculturas desenvolvidas graças à presença de 

grandes corporações, resultando na expulsão de pequenos produtores ou os 

induzindo a um nível de tecnificação elevada (tecnologia, finanças, agroindústria, 

comércio) na busca de alcançar os mercados internacionais como parâmetro da 

competitividade regional, corroborando para uma maior concentração da 

propriedade e da riqueza e com o aumento da pobreza rural por parte dos 

trabalhadores.  

A intensidade das técnicas e sua relação direta com os usos do território do 

primeiro e do segundo período não serão esmiuçadas em nossa pesquisa, uma vez 

que nos interessa as técnicas e a produção do presente. Desse modo, 

privilegiaremos o período atual, momento em que os marcos da Revolução Verde se 

materializam. Logicamente, não podemos perder de vista que o estágio atual da 

tecnificação do campo é fruto desse processo histórico e dialético que sucintamente 

demonstramos. A apreensão desse processo histórico deve nos propiciar a 

compreensão da organização espacial, partindo do desenvolvimento de uma cultura 

que abrigue as características do momento histórico vigente.   

Partindo desse pressuposto, chegamos à organização espacial, que se 

constitui objetivo de toda formação socioespacial, sendo perseguida ao longo de sua 

constituição histórica e efetivada por meio da produção, dissociar a técnica desse 

processo é impossível, uma vez que “a sociedade e seu espaço constituem um todo 

indissociável, em um sistema de interações, onde a sociedade se forma criando o 

espaço” (ISNARD, 1978, p.9) essas interações são realizadas por meio da técnica 

que estabelece íntima relação com a ciência e a indústria, como nos lembra Morin 

(1996, p.107) se referindo ao circuito da técnica que: 

  

Vai da ciência à técnica, da técnica à indústria, da indústria à 
sociedade, da sociedade à ciência etc. E a técnica aparece como um 
momento nesse circuito em que ciência produz técnica, que produz a 
indústria, que produz a sociedade industrial; circuito em que há, 
efetivamente, um retorno, e cada termo retroage sobre o precedente, 
isto é, a indústria retroage sobre a técnica e a orienta, e a técnica, 
sobre a ciência, orientando-a também.  
 

 

Essa interação ocorre entre todos os nexos produtivos, pois como nos 

lembra Santos (2008), técnica, ciência e informação são os novos elementos que 
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possibilitam o uso do território e, por conseguinte, a organização espacial. Em se 

tratando do uso agrícola do território, não devemos esquecer que por meio da 

implantação da política da Revolução Verde, ocorreu a integração da indústria com a 

agricultura, isto é, as ações agrícolas são concebidas por meio de uma lógica 

industrial, ou melhor, uma lógica agroindustrial. 

A integração de ciência e a técnica, em atuação conjunta, criam e sobrepõe 

à natureza objetos técnicos e em seu conjunto determinam a configuração territorial, 

possibilitando a formação de uma tecnosfera, que é “o resultado da crescente 

artificialização do meio ambiente. A esfera natural é crescentemente substituída por 

uma esfera técnica, na cidade e no campo” (SANTOS, 2008, p. 30). Ao dotar a 

natureza desses objetos, o homem passa a manter uma dependência em relação a 

eles, estando assim, incorporados no cotidiano da atividade agrícola, criando novas 

formas econômicas, que se tornam dependentes da técnica e da ciência, seja em 

sua expansão de área ou de produtividade.  

A agricultura atual é um empreendimento industrial-agrícola. Não há como 

analisar sua importância para a sociedade desvinculando-a da atividade industrial 

que possibilita sua reprodução por meio da tecnificação dos territórios. Assim, temos 

a consolidação do agronegócio no território brasileiro, cujos moldes se delinearam a 

partir da década de 1960, tornando-a uma atividade distinta das práticas agrícolas 

realizadas em décadas anteriores, não ficando restrita à agricultura regional, mas a 

mudança na agricultura nacional que apresenta especificidades regionais.  Cabe-nos 

então, refletir a forma que esta integração contribuiu nos usos do território brasileiro 

e, de modo particular, como se espacializou no território Norte-riograndense, com a 

produção de frutas irrigadas, usando de seus recursos, explorando os trabalhadores 

e colocando a agricultura subordinada à indústria. 

Nesse novo modelo de produção agrícola, a articulação das esferas da 

produção, tecnologia, política agrícola e dos fluxos de mercadorias e capitais entre a 

agricultura e a indústria, não faz com que a agricultura se transforme numa indústria 

num sentido estrito, ao contrário esta preserva algumas de suas características 

próprias de atividade vinculada ao uso da terra, sendo chamado por Müller (1989, p. 

24) de padrão agrário cujo objetivo é: 
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preservar as especificidades da agricultura enquanto atividade 
tecnoeconômica e enquanto esfera de interesses social e políticos a 
ela adstritos, e também enquanto objeto de políticas públicas 
específicas. Assim, esta noção objetiva reter as particularidades 
técnicas (climas, solos), econômicas (tempo de trabalho, tempo de 
produção, renda da terra), sociais (grupos sociais, riquezas, capitais 
e pobreza exclusivamente, agrários) e políticas (organizações 
lobistas, uniões sócio-políticas).  
 

 

Deferindo da concepção de complexo agroindustrial, que segundo o autor 

diz respeito a um conjunto de segmentos econômicos que direta ou indiretamente 

estão associados às atividades agrárias, podendo ou não ter a terra como principal 

meio de produção. A noção de padrão agrário segundo Müller (1989) inclui 

necessariamente a terra como meio de produção. Desse modo, buscamos no 

subcapítulo que segue analisar as formas de articulação da indústria com a 

agricultura visando identificar os moldes que o capital utiliza para se apoderar da 

desta, encaminhando essa discussão pelo uso do território mediante a expansão do 

agronegócio no Rio Grande do Norte. 

 

2.2 O TERRITÓRIO COMO RECURSO: USO AGRÍCOLA E EXPANSÃO DO 

AGRONEGÓCIO NO RIO GRANDE DO NORTE 

  

Como já vimos, o uso do território ocorre por meio de uma aparelhagem 

técnica que, ao longo dos anos, foi se modificando e contribuindo para o 

estabelecimento de espaços produtivos, dentre esses, os espaços agrícolas. No 

entanto, cabe-nos investigar os modos como esses usos ocorreram e os reais 

agentes que deles se apropriam. Uma vez que o uso do território é condicionado 

pelos interesses dos grupos que detêm o controle da base técnica e dos meios de 

produção, considerados aqui os já mencionados por Marx ao analisar a origem do 

capital, a saber; terra capital e trabalho (MARX, 2004). 

Encarando o território como recurso, veremos que os seus múltiplos usos 

são distintos e complementares, Santos (2000, p. 108) nos esclarece que;  

 

Para os atores hegemônicos o território usado é um recurso, garantia 
da realização de seus interesses particulares. Desse modo, o 
rebatimento de suas ações conduz a uma constante adaptação de 
seu uso, com adição de uma materialidade funcional ao exercício das 
atividades exógenas ao lugar, aprofundando a divisão social e 
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territorial do trabalho, mediante a seletividade dos investimentos 
econômicos que gera um uso corporativo do território. 

 

Buscando visualizar as ações dos atores hegemônicos no âmbito da 

agricultura no Brasil, nos deparamos com o processo de integração da indústria com 

agricultura, por meio da utilização de insumos, máquinas e equipamentos. Esse 

processo, relativamente recente, desencadeado, sobretudo a partir da década de 

1970, possibilitou uma série de mudanças na organização econômica, social e 

estrutural da sociedade brasileira. Diversos autores se debruçaram sobre essa 

questão no intuito de explicar tal fenômeno, dentre as proposições que tiveram maior 

destaque na literatura salientamos as ponderações de Geraldo Müller (1982, 1989) e 

Graziano Silva (1998) sobre os Complexos Agroindustriais – CAI – que rompe com a 

dicotomia latifúndio-minifúndio que buscava explicar a organização do campo no 

Brasil. Müller (1989) destaca que esse processo foi comandado pelas grandes 

empresas, os grupos econômicos e o Estado, formando um tripé de atuação 

conjunta.  

As proposições do CAI na análise do novo modo de produção na agricultura 

com predomínio dos interesses capitalistas de reprodução do capital vem de 

encontro com a visão de Guimarães (1977) em sua celebre obra “Quatro séculos de 

Latifúndio”, onde o autor afirma que chegamos à segunda metade do século XX 

vivenciando uma economia de base feudal de produção e que os novos modos de 

produção são apenas adaptações de um velho modelo.  Proposições como as de 

Guimarães (1977) a nosso ver, parecem ultrapassadas e até mesmo incoerentes 

com a realidade brasileira posta. No entanto, reconhecemos que apontamentos a 

respeito dessa realidade tecidos por Guimarães (1977, p. 201) são pertinentes, ao 

esclarecer que:  

 

Apesar dos rudes golpes sofridos ao longo de sua existência de 
quatro séculos, o sistema latifundiário brasileiro chegou aos nossos 
dias com suficientes podêres para manter firmemente em suas mãos 
o controle de nossa economia agrária.  
 

 

 O domínio dos meios de produção, com especial destaque ao capital-terra, 

fez com que a elite latifundiária, conservadora, se perpetuasse no uso agrícola do 

território, tributando a exclusão aos que necessitam da terra para prover seu 
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sustento, mais que não possuem a posse, decorre desse fato uma série de conflitos 

presentes em todas as áreas do país, em algumas com maior violência e 

atrocidades, em outras de forma mascarada.  Com isso, a elite latifundiária brasileira 

impõe seus interesses aos governos local e nacional, angariando recursos via 

política agrícola em especial as de crédito, que ao longo dos anos foram usados 

para sanar seus prejuízos, segundo Guimarães (1977, p. 202). 

 

Por dominar mais da metade de nosso território agrícola, a classe 
latifundiária absorve e controla muito mais da metade da renda 
gerada no setor agrário, recebe muito mais da metade do crédito 
agrícola, e controla de fato a política de crédito agrícola: determina e 
orienta a política de armazenagem e de transporte, a política de 
preços e, em decorrência, a dos preços em geral; influi 
poderosamente sobre a política governamental de distribuição de 
favores e facilidades, e canaliza para si as subvenções e outros 
recursos que deveriam encaminhar-se para os setores mais 
necessitados da agricultura. 
 
 

A imposição por parte da elite latifundiária, ou atores hegemônicos, 

contribuiu em grande parte para o alargamento da fronteira agrícola brasileira, seja 

com a incorporação de novas terras, ou com a diversificação de novas cultivares 

pelas regiões do país, fato que demandou a utilização de técnicas que 

possibilitassem produtividade e diversificação de novas culturas em áreas inóspitas 

às práticas agricultáveis, por apresentar escassez das precipitações ou mesmo de 

nutrientes no solo. Tais fatos consolidam a forma de agir do Estado, formulando 

Políticas Públicas de concessão de favores, em grande medida pressionado pela 

base ruralista do Congresso Nacional. 

Essa expansão ocorrida por todo o território nacional, mas com intensidade 

distintas demandou o surgimento de um novo padrão agrário, assim explicitado por 

Müller (1989, p. 18;24): 

 

O padrão agrário moderno é a expressão da aplicação das 
conquistas da ciência moderna na agricultura e das novas formas de 
organizar a produção rural. E uma de suas mais importantes 
conseqüências é a superação do divórcio entre agricultura e indústria 
e entre o campo e a cidade [...] Padrão agrário [...] pode ser definido 
como uma determinada interrelação ou articulação entre as esferas 
produtiva, tecnológica, de insumos, política agrícola e fluxos externos 
no âmbito econômico; e no âmbito social, uma determinada 
articulação entre os diversos interesses dos grupos sociais que 
vivem basicamente das atividades agrárias. 
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Consequências dessa articulação, que muitas vezes, apresenta-se de forma 

perversa, principalmente ao trabalhador rural, com a intensificação da pobreza e da 

situação de dependência. A essa articulação, atribuímos também a pobreza vivida 

nos centros urbanos que são margeados por campos cultivados, onde graças ao 

êxodo rural, recebe grande contingente de trabalhadores temporários ou até mesmo 

de desocupados expulsos de suas terras e que engrossam o caldo de miseráveis 

nas periferias urbanas. 

A modernização técnica e econômica da agricultura no Brasil trouxe consigo 

um paradoxo de interesse social, pois, ao lado do desenvolvimento econômico 

coexiste o atraso social que ultrapassa as fronteiras agrícolas e chega aos centros 

urbanos. Conflito esse mascarado, talvez, pelas análises que colocam o setor rural 

como subsidiário do setor industrial, discussão tributária da teoria do 

desenvolvimento tão em voga em meados do século XX. No entanto, questões mais 

cruciais e de maior poder explicativo para essa dicotomia - desenvolvimento 

econômico X atraso social - foram deixados de lado, ou explorados sem 

conseguirem a devida atenção. Delgado (2001, p. 157), ao criticar essa tese  em que 

cultura é subsidiária da indústria, nos coloca uma reflexão pertinente, cujo exercício 

consiste em tentar enxergar o lugar da agricultura no desenvolvimento econômico 

brasileiro. 

 Se por um lado a absorção técnica no campo significa avanços nos índices 

de produtividade e por outro traz consigo penúria para os mais pobres, o que 

justificaria esse processo? Ao analisar a modernização da agricultura Santos e 

Silveira (2008, p. 118) acreditam que: 

 

Inovações técnicas e organizacionais na agricultura concorrem para 
criar um novo uso do tempo e um novo uso da terra. O 
aproveitamento de momentos vagos no calendário agrícola ou o 
encurtamento dos ciclos vegetais, a velocidade da circulação de 
produtos e a preeminência dada à exportação constituem, 
certamente, dados que vão permitir reinventar a natureza, 
modificando solos, criando sementes e até buscando, embora 
pontualmente, impor leis ao clima. Eis o novo uso agrícola do 
território no período técnico-científico-informacional. 

 
 

O novo uso agrícola do território chamado por Santos e Silveira (2008) ou 

como denominado por Müller (1989) de novo padrão agrário expressam a 

incorporação dos conhecimentos e avanços da ciência na agricultura no território 
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Nacional. No entanto, tal incorporação não ocorreu de forma homogênia, ao 

contrário, significa dizer que essa forma moderna e dinâmica de produzir tornou-se 

imperativa. Um dado que nos faz entender melhor essas análises teóricas é a 

evolução do número de tratores, número de pessoas ocupadas nas atividades 

agropecuárias e o número de estabelecimentos rurais oficialmente declarados no 

território brasileiro, percebemos que, desde meados do século XX, ocorreu 

significativo crescimento desses indicadores, o que corrobora com a afirmação de 

Santos e Silveira (2008) da efetivação do meio Técnico-científico-informacional na 

agricultura (ver tabela 1). 

 

Tabela 1: Uso de tratores, pessoal ocupado e número de estabelecimentos rurais no 
Brasil de 1950 a 2006. 

 
Ano N° de Tratores Pessoal ocupado Nº de Estabelecimentos 

1950 8.372 * 2.064.642 

1960 61.338 15.633.985 3.337.769 
1970 165.870 17.852.089 4.924.019 
1975 323.113 20.345.692 4.993.252 
1980 527.906 21.163.735 5.159.851 
1985 665.280 23.394.919 5.801.809 
1995 803.742 17.930.890 4.859.865 
2006 788.053 16.414.728 5.204.130 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 1950. 1960, 1970, 1975, 1980, 1985, 1995 e 2006. 
*Não encontramos dados referente à variável pessoal ocupado no ano de 1950.   

 

A crescente incorporação do uso de máquinas e implementos no campo são 

características desse processo de mudanças na base técnica pela qual passou a 

agricultura no Brasil. Ao periodizar esse processo que notadamente teve maior 

proeminência na segunda metade do século XX. Martine (1990) identifica três 

períodos ou fases, como assim chamou, no intuito de possibilitar maior 

compreensão desse fenômeno. O primeiro deles diz respeito à modernização lenta e 

gradual ocorrida na base técnica entre 1950-1965. No segundo momento, ocorre a 

internalização do D1, como a marcante integração da agricultura à indústria 

consolidando a formação do complexo agroindustrial de 1965 a 1980 e a partir dos 

1980 aos dias atuais. O terceiro momento ocorre, com a integração de capitais 

intersetoriais contando com a participação de grupos não agrícolas injetando 

recursos nas atividades agroindustriais.  
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Conforme expresso por Graziano da Silva (1998, p. 3), essa transformação 

na base técnica, na qual convencionou-se chamar de modernização, impões novas 

formas de produzir. “Esse processo representa na verdade a subordinação da 

Natureza ao capital que, gradativamente, liberta o processo de produção 

agropecuária das condições naturais dadas, passando a fabricá-las sempre que se 

fizerem necessárias.”. Essa transformação, segundo Santos (2008), é característica 

do momento atual, em que a presença da ciência, da técnica e da informação são 

imperativos da produção, esse modelo produtivo usa do território e de suas 

condições dadas, a tal ponto que, quando os recursos territoriais não são mais 

vantagens locacionais, deslocasse a produção de forma total ou parcial para outros 

lugares, por meio da circulação e da fluidez de matéria-prima e insumos, dando 

dinamicidade ao uso agrícola do território. 

Como consequência desse processo, ocorre o que Santos (1999) 

caracterizou como diminuição da arena de produção, em detrimento da ampliação 

da respectiva arena de produção. Parecem um pouco confuso tais ideias, mas o 

autor quer mostrar que esse processo coloca o território passível de exploração 

fazendo com que alguns lugares percam etapas da produção de um determinado 

produto, simultaneamente, ocorra à disseminação delas por outros lugares que 

apresentem melhores condições de exploração, seja dos recursos materiais, 

humanos ou financeiros. Desse modo, “Restringe-se o espaço reservado ao 

processo produtivo direto da produção, enquanto se alarga o espaço das outras 

instâncias da produção, circulação, distribuição e consumo” (SANTOS, 1999, p. 

192). Müller (1989, p. 23) acredita que ocorra uma unificação das relações 

intersetoriais (agricultura/indústria) “com os ciclos econômicos e as esferas da 

produção, distribuição e consumo”.  

Nesses moldes, poderíamos nos valer da organização do complexo 

agroindustrial para analisarmos a acumulação e a reprodução do capital no país. 

Assim, poderíamos crer na existência de circuitos espaciais produtivos (SANTOS, 

1986) de cunho agrícola, mas que extrapolam as fronteiras do campo, devido à 

unificação intersetorial das etapas da produção. A onda modernizante pela qual 

passou a agricultura no Brasil pode, sucintamente, ser resumida nas palavras de 

Martine (1990, p. 6) ao analisar a distribuição do crédito agrícola: 
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A distribuição social, setorial e espacial dos incentivos provocou uma 
divisão de trabalho crescente; grosso modo, maiores propriedades, 
em terras melhores, tiveram acesso a crédito, subsídios, pesquisa, 
tecnologia e assistência técnica, a fim de produzir para o mercado 
externo ou para a agroindústria. Enquanto isso, os produtores menos 
capitalizados foram relegados a terras menos férteis, utilizando 
práticas tradicionais e explorando a mão-de-obra familiar para 
subsistir ou produzir um pequeno excedente comercializado nos 
mercados urbanos, onde o baixo poder de compra das massas 
garantiam preços também baixos. 

 

 

A caracterização feita pelo autor mostra as duas faces desse processo de 

“caificação” da agricultura (MARTINE, 1990). A modernização imposta aos 

agricultores, no Brasil, proporcionou crescimento de produtividade, expansão das 

fronteiras agrícolas, melhoramento genético das cultivares além de exclusão e 

marginalização. Esses últimos, experimentados tão somente pelos trabalhadores 

mais pobres que não tiveram capacidade de absorção técnica que favorecesse a 

reprodução do capital.  

Com esse novo padrão de produção agrícola implantado demandou-se, 

também, um novo perfil para os proprietários, Martine (1990) com base em suas 

reflexões e partindo de reflexões de outros teóricos elencou as principais 

características desses novos proprietários: 1. Dispor de capitais com vistas à 

aquisição e uso de equipamentos e insumos industriais; 2. Ter maior informação, 

atitudes empresariais, capacidade de endividamento visando à adoção de novas 

técnicas e padrões produtivos. Todos aqueles que não se enquadrassem nessas 

condições estariam excluídos da lógica de desenvolvimento imposta à agricultura no 

Brasil. 

Caracterização semelhante fez Müller (1982) arrolando as feições das 

classes sociais agrícolas no Brasil ao mostrar a relação entre agricultura e 

industrialização, essa representação é expressa no quadro 1. 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Quadro 1: Esquemas das classes sociais no Agro - Brasil 

Classes e 

frações sociais 

Algumas características Indicações 

segundo alguns 

produtos 

Burguesia Grandes produtores e arrendatários que 

industrializaram a base produtiva, organizados 

no nível institucional ou com tendências para 

tanto. Operam com assalariados e ‘autônomos’. 

Há uma fração tradicional composta pela velha 

oligarquia rural, cujos proventos residem na 

esfera mercantil. 

Cana, soja, trigo, 

cacau, arroz, 

laranja, café 

pecuária de médio 

e grande porte. 

Pequena 

Burguesia 

Produtores proprietários que operam, 

fundamentalmente com trabalho familiar, mas 

combinando trabalho assalariado. A fração 

industrializada integra ou tende a integrar 

organizações nas quais já participa a 

burguesia. A fração tradicional caracteriza-se 

basicamente por não ter incorporado progresso 

técnico e não tender à organização 

institucional. 

Café, batata 

inglesa, trigo, fumo, 

animais de 

pequeno porte, 

aves, sobretudo. 

Trabalhadores 

assalariados 

Trabalhadores permanentes e temporários com 

acentuadas características operárias, 

principalmente aquele contingente que trabalha 

na agricultura industrializada. 

 

“Autônomos” Pequenos arrendatários e parceiros que, a 

rigor, constituem uma faixa de mercado de 

trabalho. A parcela associada a cultivos 

industrializados tende a obter sua remuneração 

em produto praticamente avaliada já em termos 

monetários, o que não acontece com aqueles 

associados à agricultura tradicional. 

Café, cacau, 

algodão, feijão, 

pecuária 

tradicional. 

Em domicílio Proprietários pequenos produtores com 

excesso de braços e falta de terra e de capital. 

Vinculados ao capital industrial e/ou mercantil 

de proprietários locais ou de comerciantes em 

áreas relativamente pouco mercantilizadas, 

compõem as camadas mais atrasadas desta 

fração de classe. 

Aves, fumo, 

tomate, uva, 

mandioca, algodão, 

cacau. 

Fonte: Müller (1982, p. 73). 
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Esse perfil modernizante da agricultura, dos agricultores e dos proprietários 

caracterizados como conservadores por manterem as relações de sujeição e acesso 

às terras inalteradas tais como as descreveu Guimarães (1977) ao analisar 

historicamente a evolução do latifúndio, e, concentrada, por beneficiar pequena 

quantidade de agricultores em alguns cultivos como o café, a soja, a cana-de-açúcar 

em detrimentos de gêneros alimentícios, privilegiando algumas regiões do país em 

virtude de um projeto de desenvolvimento econômico assentado na exploração da 

maior parte da população. 

Apesar de conservadora e concentrada a modernização da agricultura no 

Brasil também pode ser classificada como expansionista, seus reflexos se fizeram 

presentes em todas as unidades da federação, seja de forma planejada ou 

desordenada, fase que ocorreu com maior proeminência a partir dos anos 1980, por 

meio do incentivo governamental, em diversificar os produtos da base agrícola com 

vistas no crescimento das exportações e na consolidação do incipiente mercado 

interno.  

As ações governamentais amparadas no discurso ideológico de redução das 

desigualdades regionais justificaram a formulação de uma série de planos e 

programas destinados à homogeneização das técnicas produtivas na agricultura, 

dentre os que tiveram maior período de duração destacam-se as ações destinadas 

ao desenvolvimento da agricultura mecanizada com a utilização de tratores, 

fertilizantes, sementes modificadas geneticamente e, das técnicas de irrigação que 

tiveram início nas áreas úmidas dos rios e, posteriormente, foram alargadas para a 

região semiárida, via Política Nacional de Irrigação, que possibilitou a criação de 

áreas públicas destinadas a essa prática. 

Consideramos por homogeneização das técnicas produtivas destinadas as 

práticas agrícolas, aquelas que visavam produzir produtos agropecuários com os 

mesmos níveis de padronização como os que ocorrem com os produtos industriais. 

Essa uniformização dos produtos agrícolas ocorreu com o uso intensivo de 

agroquímicos, inclusive fomentado pelas ações do Estado via empresas estatais e 

institutos de pesquisas agropecuárias como é o caso da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, do Instituto do Açúcar e do Álcool - IAA. Nesse 

cenário, as Agências de Fomento, como as Superintendências de Desenvolvimento 
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Regionais, desempenharam importante papel junto às ações de modernização do 

setor agrícola. 

Analisando esse processo de alteração na base técnica da agricultura no 

Brasil, Aguiar (1986) destaca o papel do Estado, colocando este como grande 

protagonista das ações que alteraram não somente o modo de produzir no campo, 

mas o próprio modo de vidas das pessoas. Nesse processo modernizante, o autor 

visualiza um fenômeno maior, pois, além de ocorrer uma integração dos 

subsistemas produtivos nacionais, passa a ocorrer também à integração da 

economia brasileira com o sistema econômico mundial. O que na verdade 

representa a expansão e a internacionalização do capital em todas as esferas da 

economia nacional. 

Considerando como variável desse processo modernizante na agricultura, 

que como dissemos foi e continua a ser concentrador, seletivo e ao mesmo tempo 

expansionista, o crescimento do número de máquinas como os tratores, por 

exemplo, em proporção bem mais acentuada que o número de pessoas nos 

estabelecimentos agropecuários, como já demonstrados na tabela 1, corrobora com 

a análise da integração dos subsistemas econômicos, ao mesmo tempo em que, a 

nosso ver, sustenta a ideia que esse processo de modernização se alastrou, mesmo 

que de forma heterogênea, pelas áreas produtoras de produtos agrícolas, criando os 

espaços de densidade técnica-científica (SANTOS & SILVEIRA, 2008) e, em alguns 

casos, não só se alastrou, mas também formou áreas antes improdutivas ou 

preservadas em novas áreas ou arenas de produção, com a expansão da frots 

agrícola (SANTOS & SILVEIRA, 2008). Nas representações que seguem tomamos o 

número de tratores e de estabelecimentos que fazem uso desses equipamentos 

para espacializar em nível nacional tal processo.  
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Figura 2: Número de estabelecimentos agropecuários com uso de trator – Brasil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fonte: Censo Agropecuário, 2006 - IBGE 
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 
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Tomando como referencial os dados do Censo Agropecuário de 2006, 

realizado pelo IBGE, para demonstrar que de fato a agricultura no Brasil passou por 

significativas mudanças em sua estrutura técnica, identificamos que as porções 

central e sul do país concentram maior número de estabelecimentos que fazem uso 

de tratores em suas atividades. Ainda com base em levantamentos estatísticos do 

mesmo instituto sobre a produção agrícola, conseguimos correlacionar que essas 

mesmas áreas são grandes produtoras de produtos como soja, cana-de-açúcar, 

laranja e outras frutas que têm como principal destino o abastecimento do mercado 

externo. 

Segundo análise de Santos e Silveira (2008), a modernização da agricultura 

nesses espaços produtivos, que constituem na verdade belts produtivos nos 

evidencia que: 

 

O território brasileiro tem incorporado muitas das características da 
chamada revolução agrícola, mas especialmente nas culturas de 
exportação, aquelas que consolidam a divisão territorial do trabalho 
mundial. Assim, esses produtos acabam por invadir, com velocidade 
cada vez maior, áreas antes destinadas às produções domésticas. 
Houve uma desvalorização das agriculturas alimentares básicas e de 
tradição nacional (como arroz, feijão e mandioca), e isto se dá com a 
colaboração do crédito público, da informação, da propaganda e dos 
novos consumos. O conflito velado entre agricultura de exportação e 
agricultura para o mercado interno [...] (p. 120). 

 

Esse formato de produção a qual a agricultura brasileira foi se moldando nos 

últimos anos, expressa também, os interesses nacionais de competir 

internacionalmente como grande produtor de produtos primários. Assim, ocorre uma 

organização do espaço produtivo agrícola, intensificando o nível de especialização 

regional, onde determinadas regiões do país concentram maiores índices de 

produção em decorrência de deterem elevadas taxas de mecanização, de 

endividamento por parte dos proprietários, e por apresentar uma melhor 

infraestrutura distribuída espacialmente no território. Estes espaços apresentam 

grandes investimentos em objetos fixos que viabiliza o escoamento da produção, 

assim redesenha-se uma divisão social do trabalho agrícola, dentro da suposta 

integração econômica nacional (ERTHAL, 2006).   
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Figura 3: Número de tratores nos estabelecimentos agropecuários – Brasil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Censo Agropecuário, 2006 - IBGE  
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 
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A figura 3 representa a distribuição por unidades da federação do número de 

tratores nos estabelecimentos agropecuários pelo território nacional, apresenta-se 

aparentemente de forma mais equitativa. No entanto conseguimos enxergar espaços 

cuja densidade desse equipamento é pequena, constituem áreas opacas ou de 

rarefação (SANTOS & SILVEIRA, 2008), percebemos que historicamente essas 

áreas se destinam a culturas agricultáveis de menor destaque na economia 

nacional, exceto a faixa litorânea do nordeste, onde há o predomínio da monocultura 

de cana-de-açúcar e o sul do Maranhão e Piauí que nos últimos anos tornaram-se 

grandes produtores de soja. Mas de modo geral percebemos que a região Norte e 

Nordeste configura-se áreas de menor expressividade, tanto em número de 

estabelecimentos com uso de tratores (figura 2), quanto no número de tratores 

(figura 3). 

Esta produção cartográfica nos faz perceber que mesmo estando presente 

em todas as regiões, o processo de modernização conseguiu maior pujança nas 

áreas onde historicamente os índices de reprodução do capital por meio da 

exploração da terra, se fizeram mediante investimentos e incentivos públicos. E nem 

mesmo “o esforço de modernização empreendido pelas regiões periféricas não é 

suficiente nem para elevar sua participação no produto agrícola nacional nem para 

reduzir os contrastes regionais de produtividade” (GRAZIANO DA SILVA, p. 10). 

Para legitimar a mudança na base técnica de produção agrícola no país, e 

mesmo os vultosos investimentos estatais canalizados para as atividades agrícolas 

desenvolvidas por um seleto grupo de senhores de terras, em pontos ou machas de 

incorporação do progresso técnico, em detrimento do atraso e estagnação na base 

econômica da maior parte do território nacional, a ação estatal utilizava-se de um 

discurso ideológico e de ações pontuais para minimizar as inquietações sociais que 

buscam mudanças na estrutura fundiária do país. 

Dentre as ações de cunho paliativo em algumas áreas, mas que em outras 

foram responsáveis por alavancar os índices de produtividades, figurou e ainda 

figura como medida de impulso as áreas cultivadas as técnicas de irrigação. Na 

figura 4 espacializamos o número de estabelecimentos agropecuários que fazem 

uso de algum método de irrigação.  
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Figura 4: Número de estabelecimento agropecuário com uso de Irrigação - Brasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Censo Agropecuário, 2006 - IBGE 
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 
 



51 
 

A figura 4 nos apresenta a dimensão do uso dos sistemas técnicos de 

irrigação. Percebemos que está técnica apresenta uma maior abrangência territorial 

que as demais variáveis que especializamos, certamente por existir várias formas de 

utilização, desde as consideradas mais rústicas com captação de água em corpos 

superficiais de origem natural e com pouca vazão, que geralmente são utilizadas em 

culturas menores, até aquelas que fazem captação de água em grandes obras de 

acumulação hídricas como açudes e barragens ou que fazem uso da água 

subterrânea, onde são empregadas em culturas de escala comercial que necessitam 

de grande vazão de água, sendo possível de associá-la a outras técnicas como a 

fertirrigação para maior eficiência na produção.  

A irrigação já era conhecida e bastante utilizada antes mesmo do período 

que os estudiosos começam a datar a modernização brasileira, entretanto, o seu uso 

se intensificou na medida em que sua aplicabilidade foi associada a outros 

componentes como os agroquímicos e difundidas entre diversas culturas. A 

irrigação, em especial no Nordeste, complementava a política de açudagem exercida 

desde o final do século XIX, cuja principal finalidade era armazenar água na região 

semiárida sem proporcionar um efetivo uso do recurso hídrico disponível, e, 

beneficiar fazendeiros locais com a valorização de suas terras ao instalar um objeto 

técnico de grande monta, como um açude por exemplo. Some-se a isso, o discurso 

ideológico e alienante do combate aos efeitos da seca por meio destas obras, o que 

em certo modo acalmava os reclames por ações mais eficazes. 

Ao observamos a figura 4 que mostra os estabelecimentos com uso de 

irrigação em 2006, percebemos a existência de um verdadeiro corredor retilíneo 

entre o Rio Grande do Sul e os estados do Nordeste, isto se dá como reflexo das 

políticas públicas executadas na década de 1970 quando o Grupo Executivo de 

Irrigação para o Desenvolvimento Agrícola – GEIDA, buscou mapear as áreas 

prioritárias ao desenvolvimento desta técnica.  Em 1971 visando à viabilidade 

técnica-econômica da implantação de áreas irrigadas, o GEIDA submete a análise 

do Ministério do Interior, por meio do I Programa Plurianual de Irrigação (I PPI), que 

estabelecia metas até 1980, 73 projetos de irrigação dos quais 63 eram destinados 

ao Nordeste. Seus estudos apontavam, também, que 1/3 do país era considerada 

apta à irrigação, essas áreas corresponderiam ao Nordeste, leste do Sudeste e Sul 

do país. 
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Impulsionada por uma série de medidas estatais (as quais trataremos no 

capítulo 3) a irrigação passou de modo mais sistemático a ser utilizada no território 

nacional, potencializando o cultivo em áreas com baixo índice ou má distribuição de 

precipitações, diversificando e introduzindo novas cultivares, possibilitando o 

aumento nos índices de produtividade, e inserindo áreas antes esquecida pela 

economia agrícola dentro de novo modo de produzir da agricultura brasileira. 

A irrigação tomada como medida econômica possibilitava o incremento na 

produção, garantia o plantio e colheita das espécies na medida em que desvinculava 

o produtor das incertezas dos regimes pluviométricos, garantindo renda e ocupação 

mesmo nos períodos de estiagem. Já como medida social era alardeada pelo 

Estado como medida mitigatória aos flagelos das secas, principalmente aos 

pequenos produtos, que sendo descapitalizados ficavam a mercê das condições 

naturais. Desse modo os perímetros públicos de irrigação implantados e mantidos 

pelo poder público amenizaria os momentos de incertezas quanto ao sucesso nas 

lavouras. O que na verdade não passava de falácia, pois uma vez descapitalizados 

esses pequenos produtores não conseguiam se equipar tecnicamente para irrigar 

grandes áreas, o que os impedia de concorrer em pé de igualdade com produtores 

capitalizados.  

Os produtores atendidos dentro dos perímetros de irrigação, conseguiam 

irrigar poucos hectares e com culturas alimentares básicas que mesmo tendo boa 

comercialização, não era capaz de mudar sua realidade de dependência da ajuda 

governamental, onde lhes ajudava com uma mão dando a irrigação, mas tirava-lhe 

com a outra sem lhes proporcionar a devida assistência técnica e financeira que 

necessitavam. 

O destaque na incorporação do Nordeste dentro desse novo padrão agrário 

de produzir se deram com maior predomínio a partir dos anos 1970, quando áreas 

formando manchas de modernidade agrícola se especializaram em segmentos 

produtivos, como a produção de frutas tropicais com destaque para Petrolina/PE e 

Juazeiro/BA, Baixo Jaguaribe/CE, Vale do Açu/RN e adjacências e na produção de 

soja abrangendo sul do Maranhão e Piauí e norte da Bahia formando circuitos 

espaciais de produção e inserindo essas áreas dentro de uma nova divisão agrícola 

do trabalho. 
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Tendo uma incorporação parcial, o Nordeste foi ganhando certo destaque no 

cenário nacional com a produção de frutícolas tropicais, em especial nas áreas 

citadas. No entanto com as mesmas características de exclusão e marginalidade 

que a modernização da agricultura causou em escala nacional. Talvez na realidade 

nordestina castigada pelo descaso dos governantes tão quanto pelas intempéries 

naturais, estas consequências tenham sido mais danosas. 

A consolidação e expansão desse modelo a qual chamamos de expansão do 

agronegócio no Nordeste mediante ação do Estado1 se processou mantendo as 

características de concentração, seletividade e expansividade em escalas menores, 

tomamos as mesmas variáveis espacializadas anteriormente em nível nacional e as 

especializamos em escala estadual para uma maior compreensão, do que estamos 

mencionando, para tanto a espacialização foi realizada com base nos dados do 

estado do Rio Grande do Norte que se constitui nosso recorte espacial de análise 

(figura 5). 

                                                           
1
 Ver Andrade( 2011) 
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Figura 5: Número de estabelecimentos com uso de Trator – Rio Grande do Norte 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Censo Agropecuário, 2006 - IBGE 
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 
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 Seguindo as características do processo de modernização, o Rio 

grande do Norte apresenta áreas de maior adensamento no uso de máquinas 

nas atividades agrícolas. Observando a figura 5 percebe-se duas áreas que 

concentram a maior parte dos estabelecimentos com uso de trator, a primeira 

delas é o litoral que historicamente teve sua ocupação econômica vinculada à 

produção de cana-de-açúcar e algumas culturas alimentícias, que absorvendo 

novos moldes de produção se fazem presente nos dias atuais desde a 

colonização das terras potiguares. Ocorreu na verdade um processo de 

complementação produtiva nessas áreas que antes dentro da divisão territorial 

do trabalho agrícola destinavam-se apenas a áreas produtoras, hoje, passa há 

ocorrer também o processo de beneficiamento dessa produção por meio de 

usinas de beneficiamento da cana e com a produção de gêneros alimentares 

em escala comercial. 

 A Segunda área que concentra elevado percentual de estabelecimentos 

agropecuários com uso de trator se da na porção centro-oeste do estado, área 

onde predomina o cultivo de frutas tropicas destinadas a exportação.  Dos 

2.943 estabelecimentos que declarara ao IBGE no ano de 2006 que fazer uso 

desse tipo de equipamento, 30,1% dos mesmos estão localizados nessa área 

(Apodi 259 estabelecimentos (8,8%), Afonso Bezerra 235 estabelecimentos 

(7,9%), Mossoró 152 estabelecimentos (5,1%), Serra do Mel 90 

estabelecimentos (3,0%), Upanema 84 estabelecimentos (2,8%) e Baraúna 76 

estabelecimentos (2,5%). Um conjunto de 6 municípios abriga cerca de 1/3 de 

todos os estabelecimentos agropecuários que fazem uso de trator em suas 

atividades.  

 O destaque maior fica com o município de Ielmo Marinho, localizado na 

região agreste do estado que sozinho corresponde a 9,6% dos 

estabelecimentos que utilizam tratores, em números absolutos são 284 

estabelecimentos. Neste município predomina, também, o cultivo de frutas 

com especial destaque para produção de abacaxi.  

 Sendo o trator um equipamento com elevado valor de aquisição é 

compreensivo que poucos municípios tenham estabelecimentos que façam 

uso desse equipamento, que necessita ainda de complementos como grades 

aradoaras e carroções, na figura 6 espacializamos o números de tratores. 
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Figura 6: Número de Tratores por municipios  – Rio Grande do Norte 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Censo Agropecuário, 2006 – IBGE 
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 
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  Observando a figura 6 percebemos que as regiões do litoral e do 

agreste apresentam maior número de tratores nos municípios, e que em uma 

análise mais ampla se confirma a existência de suas áreas de concentração 

técnica, o litoral e o centro-oeste. Esta predominância característica destas 

áreas como já mencionado ocorre pelo cultivo secular da monocultura de 

cana-de-açúcar associado a gêneros alimentares como mandioca e feijão e a 

produção de frutas tropicais nas áreas do litoral-agreste e centro-oeste 

respectivamente. Na região do litoral e do agreste os municípios que 

apresentam maior número de unidades de tratores são Ielmo Marinho 290 unid. 

(6,9%), São José de Mipibu 145 unid. (3,4%), Ceara-Mirim 97unid. (2,3), Macaíba 

91unid. (2,1%), e Baia Formosa 86 unid. (2,0%) somado o número de tratores 

destes municípios correspondem a 16,7% da frota de 4.183 unidades que o 

estado detinha no ano de 2006 segundo o IBGE. 

 Na porção centro-oeste o número de tratores é bem mais expressivo 

que nas demais regiões do estado. Ocorre uma concentração desse 

equipamento na área semiárida potiguar especializada no cultivo de frutas, os 

municípios que apresentam os maiores índices desse equipamento são 

Afonso Bezerra 337 unid. (8,0%), Apodi 293 unid. (7,0%), Mossoró 266 unid. 

(6,3%), Baraúna 171 unid (4,0%), Serra do Mel 95 unid. (2,2%) e Upanema 86 

unid. (2,0%). Juntos esse conjunto de municípios respondem por 29,5% do 

número de tratores do Estado do Rio Grande do Norte. 

 Um elevado número de estabelecimentos mecanizados ou em processo 

de mecanização devido ao crescimento no número de máquinas aponta uma 

mudança na base produtiva do estado, mudança que se processa de maneira 

concentrada em formas de manchas de densidade técnica (SANTOS & 

SIVEIRA, 2008), estes pontos são interligados pelos sistemas técnicos de 

circulação em especial pelo modal rodoviário que dá suporte ao escoamento 

da produção. 

 Apesar de utilizamos dados do último censo agropecuário do IBGE 

(2006) para mostramos algumas das transformações que se processam na 

base produtiva da agricultura do Rio Grande do Norte em decorrência do 

processo de tecnificação, não podemos perder de vista que a configuração 

atual da produção de atividades modernas e/ou tradicionais são 
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desdobramentos históricos de interesses políticos e empresariais das elites 

que comandam nosso estado. 

 As iniciativas de modernização na agricultura ou até mesmo do setor 

agropecuário Norte-Riograndense pode ser datado dos anos 1970, quando por 

incentivos do então governador Cortez Pereira uma série de projetos foram 

implantados para criar novas fontes produtoras ou dinamizar as já existentes. 

Muitos dos seus projetos tiveram continuidade nas administrações que lhe 

sucederam, outros foram esquecidos ou sucateados.  Dentre os projetos 

implantados em sua gestão (1971- 1975) podemos destacar o projeto das vilas 

rurais na Serra do Mel e do Carmo, do plantio de café na Serra do Martins, do 

plantio de coco da Bahia no litoral norte denominado Projeto Lagoa do 

Boqueirão, da retomada do projeto bicho-da-seda para desenvolvimento da 

sericicultura em Nísia Floresta, do projeto camarão as margens do Rio Potengi 

e posterior expansão para os demais estuários do estado (SOUZA,1999). 

Dentre as ações que foram planejadas visando à modernização da 

agricultura no Rio Grande do Norte e que serviram de base para a expansão das 

atividades do agronegócio, destaca-se o desenvolvimento da agricultura irrigada, 

idealizada pelo governo federal para o Nordeste como um todo, mas que encontrou 

em ações políticas potiguares condições favoráveis de expansão. A política de 

irrigação desenvolvida no Nordeste será melhor analisada no capítulo 3 deste 

trabalho, que além de ter um caráter econômico a irrigação era proposta como uma 

medida social de convivência com os efeitos das secas, sem no entanto melhorar as 

condições de vida dos pequenos produtos. 

 No Rio Grande do Norte existiram programas estaduais de incentivo ao 

desenvolvimento da agricultura irrigada para a iniciativa privada com o 

Programa Terra Verde (1984 -1986), na gestão do então Governador José 

Agripino, que visava fornecer condições e acesso a terra, água e crédito 

favorecendo o desenvolvimento de uma agricultura mais competitiva, e o 

Programa Sertão Novo (1987-1990), desenvolvido pelo então Governado 

Geraldo Melo, que, amparado em recursos federais dos programas PROINE, 

PROVÁRZEA e PROFIR, beneficiou cerca de 955 agricultores em diversos 

municípios do estado (SOUZA,1999). 
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A expansão do agronegócio no Rio Grande do Norte, em grande parte 

ocorreu através de um arrojado programa de agricultura irrigada, em especial na 

produção de frutícolas tropicais. Que seguindo verticalidades, ou ordem externas 

(SANTOS, 1999) alteraram significativamente os modos de produzir na agricultura, 

tornando algumas áreas do nosso estado em “verdadeiras ilhas de modernidades” 

(ROCHA, 2007). Desse modo, 

 

O desenvolvimento da fruticultura irrigada se inscreve como exemplo 
dessa passagem dos moldes extensivos de produção para os novos 
mecanismos de exploração agrícolas, nos quais o enfoque 
empresarial adquire maior proeminência (ROCHA, 2001, p. 24). 

 

A irrigação passou a influenciar de maneira direta o uso agrícola do território 

Norte-riograndense, tornando-se um recurso capaz de influenciar no valor da terra e 

das mercadorias. A irrigação como técnica agrícola não serviu apenas para 

desvincular as culturas dos regimes pluviométricos, mas também, possibilitou a 

produção de mercadorias agrícolas com as mesmas características e exigências dos 

produtos industriais. 

O desenvolvimento da irrigação no Rio Grande do Norte, como reflexo ou 

mesmo como indutor da expansão do agronegócio se processou de forma gradual, 

por meio da iniciativa privada apoiada nos incentivos governamentais a partir da 

década de 1970. Com alguma exceção, as empresas direcionaram seus cultivos 

para produção de frutas, devido às condições naturais presente em nosso estado, 

como a oferta de insolação, água superficial e subterrânea, clima com 

características de escassez de chuvas que possibilitava um controle maior da 

quantidade água a ser usada nas cultivares. A figura 7 espacializa os 

estabelecimentos agropecuários por municípios com uso de irrigação sem distinção 

do tipo de lavoura e do método de irrigação empregado. 
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Figura 7: Número estabelecimentos agropecuários com uso de irrigação  – Rio Grande do Norte 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Censo Agropecuário, 2006 – IBGE  
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 
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 Na figura 7 visualizamos três grandes áreas de concentração dos 

estabelecimentos agropecuários que fazem uso dos métodos de irrigação, 

duas destas já identificadas quando analisamos outras variáveis, a saber: o 

litoral e o centro-oeste. Observando a imagem percebemos uma terceira área 

que se destaca quando a variável é o número de estabelecimentos que utilizam 

a irrigação, vemos que a região do Seridó apresenta expressivas áreas que 

fazem uso desta técnica.  

 Ao contrário das demais áreas onde a irrigação justifica-se pelas 

culturas desenvolvidas, uma explicação essencial para esse fenômeno na 

região do Seridó não está necessariamente associada às culturas produzidas, 

mas na quantidade de reservatórios d’água existentes, sejam estes de origem 

natural ou construída. Nesta região encontram-se instalados os seguintes 

reservatórios d’água: Açude Cruzeta 35.000.000 m3 (Cruzeta), Açude Itans 

81.750.00 m3 (Caicó), Açude Gargalheiras 40.000.00 m3 (Acari), Açude Sabugi 

65. 334.880 m3 (São João do Sabugi), Açude Passagem das Traíras 48.858.100 

m3 (São José do Seridó), Açude Zangarelhas 7.916.000 m3 (Jardim do Seridó) 

Açude Boqueirão 85.012.750 m3 (Parelhas). Somados a essa estrutura hídrica 

ainda sobressai rios e riachos afluentes temporários e perenes da bacia do Rio 

Piranhas-Açu, a qual corta a região. A disponibilidade hídrica é utilizada em 

culturas alimentícias em grande parte, e em algumas culturas comerciais de 

pouca expressão (DIÁRIO DE NATAL, 2005). 

Mesmo dispondo de um conjunto de objetos técnicos que favorecem a 

irrigação, como reservatórios de água, e de condições climáticas favoráveis a 

irrigação, por ser a região mais seca do estado do Rio Grande do Norte, não foi no 

Seridó que a agricultura irrigada teve maior expressividade na economia estadual. 

Isso mostra que, para que ocorra o uso do território por uma dada atividade 

econômica, além dos objetos técnicos, tem que existir um conjunto de ações, que de 

forma conjunta ditam os usos de exploração, desenvolvimento e configuração do 

território. 

Na porção Central-Oeste o principal uso da irrigação se dá no cultivo de 

frutas tropicais, tendo como fonte de captação os corpos superficiais como os 

açudes e barragens, mas também a água subterrânea, principalmente na chapada 

do Apodi. Nesta área concentram-se os principais produtores de frutas do estado. Já 
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na região litorânea a monocultura se desenvolve no regime de sequeiro, mas nos 

últimos anos ocorre também à incorporação dessa área pra produção de frutas 

irrigadas, atividade vista pelos governantes locais como fonte de dinamismo na 

agricultura.  

Uma série de medidas é desenvolvida para fortalecer a produção de frutas 

irrigadas no estado, prova disso está no esforço realizado pelo Comitê Executivo de 

Fitossanidade – COEX – na 16º Feira Internacional da Fruticultura Tropical Irrigada – 

EXPOFRUIT 2012 – cujo tema desta edição diz “Ganhar é o único resultado quando 

se aposta na fruticultura”. A feira tem o objetivo de possibilitar o contato dos 

fruticultores com as principais novidades tecnológicas do setor, além de possibilitar 

aos produtores o fechamento de novos negócios. Outro objetivo da feira é incentivar 

à produção de frutas no estado, para isso no lançamento da 16º edição da feira, o 

diretor do COEX Segundo de Paula, ressaltou a arrecadação do setor com a 

geração de divisas na ordem de R$ 180 milhões de dólares a cada safra. “O melão 

continua sendo o carro chefe produzindo seis variedades”, De Paula destacou ainda 

que cerca de 80% da produção é da região de Mossoró (ASSESSORIA DE 

COMUNICAÇÂO – UFERSA, 2012). 

Segundo o IBGE no ano de 2006 o Rio Grande do Norte contava com uma 

área de 54.716 hectares irrigada, sendo a maior parte desse montante destinada a 

produção da fruticultura, na tabela 2 mostramos os municípios que apresentam as 

maiores áreas de irrigação do estado. Segundo Rocha (2007) a irrigação é uma 

forma de usa de forma racional os espaço agrícola do estado, sendo no ano de 2003 

12 mil hectares destinas somente ao cultivo de melão. Mediante esse cenário 

justifica-se o nosso recorte de análise neste trabalho ao buscar o uso do território 

pela fruticultura irrigada, tendo um enfoque na cultura do melão, a que apresenta os 

maiores índices de produtividade, área irrigada, geração de divisas, e destinada à 

exportação, como pretendemos mostrar nos capítulos que seguem. 

A exaltação da cultura do melão produzido na região de Mossoró nas 

palavras do diretor do COEX no lançamento da EXPORFRUIT 2012, se da em 

decorrência do pioneirismo desta cultura e deste município no desenvolvimento da 

fruticultura irrigada no estado, no Nordeste e No Brasil. Nos dias atuais a região de 

Mossoró juntamente a área de influência de Açu foram institucionalizada pelo Plano 

de Desenvolvimento Brasil em ação (1997-1999) como um Agropólo de 
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Desenvolvimento Integrado especializado na produção de frutas, uma área de 

dinamismo econômico no campo do Nordeste. 

Tabela 2: Municípios com as maiores áreas irrigadas – Rio Grande do Norte. 

MUNICÍPIO HECTARES 

Arês 15.010 

Ceará-Mirim 2.863 
Alto do Rodrigues 2.482 

Baraúna 2. 462 
Tibau 2.006 

Ipanguaçu 1.981 
Açu 1.653 

Apodi 1.513 
São José do Mipibu 1.381 

Caicó 1.325 
Touros 945 

Macaíba 944 
Carnaubais 881 

Jardim de Piranhas 842 
Mossoró 835 

Fonte: Adaptado do Censo Agropecuário, 2006 – IBGE. 

Ao reportamos ao uso do território pela atividade frutícola irrigada, no estado 

do Rio Grande do Norte, nos deparamos com o papel da empresa Mossoró 

Agroindustrial S/A – MAISA, que iniciou na década de 1960 a produção de frutas 

tropicais, a princípios seus esforços foram direcionados a cajucultura com 

aproximadamente 12 mil hectares em regime de sequeiro associado à pecuária 

extensiva. A empresa desenvolvia sua produção nas terras férteis da chapada do 

Apodi, tendo sua sede no município de Mossoró (SOUZA, 1999).  

A empresa começou sues trabalhos com metas audaciosas de cultivar um 

pomar de 1.000.000 de cajueiros em uma área de 10.000 hectares. Em 1969 foram 

iniciados os cultivos das espécies estendendo-se até 1974, os resultados não 

demoraram a aparecer, já 1974 a empresa colherá cerca de 50 toneladas de 

castanha, conseguindo estabilizar sua produção num patamar de 10.000 

toneladas/ano já em 1982 (SÁ, 2003, p. 2011). 

 Amparados em recursos públicos a empresa também consociou o 

cultivo de caju com culturas rápidas e alimentares, como milho, mamona e 

algodão, segundo Sá (2003) esse plantio constituía uma exigência do Banco do 

Brasil para aprovar o crédito agrícola do PROTERRA.  De acordo com os 

relatos de Sá (2003) sobre sua participação na MAISA, registrados no livro “A 
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estrada que Percorri”,2 o desenvolvimento dessas culturas de ciclos rápidos 

só lhes renderam prejuízos financeiros, principalmente pela escassez de 

chuvas na região, que não ultrapassava os 1.800,00 mm/ano no período de 

1970 a 2000. 

De 1979 a 1983 uma forte seca assolou a região comprometendo a 

produção dos cajueiros, situação que prejudicava também as culturas de ciclos 

curtos e a pecuária desenvolvida pela MAISA. Se referindo a esta situação Sá 

(2003, p. 217) relatar que “a desastrosa experiência com a cultura de sequeiro 

demandava uma providência urgente”. 

Como forma de superar os prejuízos financeiros causados pelo longo 

período de estiagem, a diretoria da MAISA por intervenção do seu diretor técnico Sr. 

Geraldo Cabral Rola que desenvolvia experiências com culturas irrigadas em caráter 

experimental com espécies das famílias botânicas anacardiáceas (Ex. manga e 

castanha de caju), amonáceas (Ex. graviola, fruta do conde) cucurbitáceas (Ex. 

melão, melancia, abobora), moráceas (Ex. jaqueiras, fruta-pão, figo), mirtáceas (Ex. 

goiaba, pitanga, jambo), passifloráceas (Ex. maracujá), sapotáceas (Ex. abacaxi) e 

rutáceas (Ex. limão)3, tendo como fonte de captação de águas poços perfurados 

pela CPRM nas terras da empresa (SÁ, 2003, p. 217). 

Conhecedores do potencial de fertilidade das terras, potencial hídrico e de 

fotossíntese da região graças a estudos desenvolvidos pela PETROBRAS, Projeto 

RADAM BRASIL e Instituto de Pesquisa Tecnológica da Universidade de São Paulo 

– IPT/USP houve a opção de desenvolver o cultivo irrigado de melão. Aqui vemos 

claramente que a ciência e a informação foram preponderantes para o 

desenvolvimento da fruticultura irrigada no Rio Grande do Norte, em especial a 

melonicultura, uma vez que “Os melões da MAISA, os primeiros produzidos no Rio 

Grande do Norte, nas terras férteis da chapada do Apodi, irrigados com água 

existente na bacia potiguar, numa profundidade média de 700 metros!” (Sá, 2003, 

                                                           
2
 A empresa MAISA teve sua primeira diretoria composta por José Agripino Maia, José Nilson Sá e Geraldo 

Cabral Rola. Os mesmo além dos cargos administrativos possuíam participação na composição das ações da 
empresa juntamente com o Sr. Tarcísio de Vasconcelos Maia, então governador do estado. 
3
 Anacardiárceas, amonáceas, cucurbitáceas, moráceas, mirtáceas, passifloráceas, sapotáceas e 

rutáceas são famílias botânicas, cada uma delas apresenta diversos tipos de gêneros e espécies de 
frutas. As mesmas são típicas de regiões tropicais e semiáridas, mas apresentam características de 
desenvolvimento diferenciados dependendo das condições naturais a que sejam submetidas. As 
frutas mencionadas ao lado de cada família botânica constituem exemplos das mesmas, não 
sabemos ao certos se foram estas usadas nas fases de teste pela empresa MAISA. 
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p.218) constituíram-se no pontapé do agronegócio, no segmento fruticultor, no uso 

do território Norte-Riograndense.  

Os primeiros plantios foram realizados com o melão do tipo amarelo 

(valenciano) no inicio dos anos 1980, apoiados na tecnologia de irrigação 

desenvolvida em Israel. Gestado em caráter inovador e agregando o que havia de 

mais moderno no segmento da produção de frutas irrigadas os melões potiguares 

figuraram entre as novidades da Salon Internacional de I’Agroalimentaire – SIAL – ( 

Exposição Internacional de Alimentos) realizada em Paris em 1982, considerado um 

dos maiores evento do setor de alimentos e bebidas do mundo. Suas primeiras 

exportações foram realizadas para o mercado Europeu, levando a empresa a abrir 

escritório em Londres e Roterdã (Holanda) para comercializar os melões potiguares 

frutos da exploração territorial e da força de trabalho. 

Os resultados obtidos no cultivo de frutas, com especial destaque para o 

melão, fez com que a produção iniciada em Mossoró incorporasse terras de 

municípios vizinhos. Na década de 1990 o cultivo da cucurbitácea era realizado em 

Baraúna, Carnaubais, Upanema, Açu, Gov. Dix-Sep-Rosado e Caraúbas. A 

expansão desta cultura sazonal nos moldes de monocultura atingindo resultados 

satisfatórios de produção e arrecadação tornou-se exemplo em todo o país e fora 

dele também, Sá (2003) transcreveu depoimentos registrados no livro de visitas da 

MAISA, de personagens importantes no cenário nacional e internacional da 

administração púbica, os quais, tomo a liberdade de reproduzir neste trabalho, para 

dá monta a importância da produção de melão irrigado para o estado no que 

compete ao uso agrícola; 

 

“Foi com imenso prazer que visitei este projeto. A MAISA vem 
desenvolvendo um excelente trabalho no setor da irrigação, didática 
e pioneiro, bem como no setor da pesquisa agrícola no semi-árido. 
Congratulo-me com seus proprietários, diretores, técnicos, operários 
e todos que de uma maneira ou de outra, ajudaram a construir uma 
obra exemplar. Na irrigação, a salvação do Nordeste”.  

 
José Sarney  

 Presidente da Republica 
 

“Tive grande honra, em acompanhar o Sr. Presidente da República 
nesta visita á MAISA. O exemplo do êxito do Programa de Irrigação 
aqui implantado se constitui num importante marco de referência do 
Nordeste do futuro, quando com a ajuda de Deus, conseguiremos 
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implantar nesta região do País. Os 1.000.000 ha pretendidos pelo 
Presidente José Sarney” . 

Vicente Fialho 
Ministro da Irrigação 

 
 

“A esse paradigma de empreendimento Agro-industrial deixo aqui a 
minha melhor impressão, fazendo votos que essas idéias se 
reprodução, para o progresso do Nordeste”. 

Paulo Maluf 
Deputado Federal  

 
 

“MAISA é um exemplo para o promissor futuro do Nordeste que um 
dia poderá ser a ‘CALIFORNIA’ do Brasil”.  

Donald Q. Pearson 

(Midland Banck) 
 

“O projeto MAISA concretiza a nossa certeza de que o NE é viável.”  
Maj. Brig. Fred Dália Hofmann 

CMT do II COMAR 

   

Elogios, descrédito e ironias a parte, os depoimentos mostram o quanto 

impressionante se tornou o cultivo de frutas irrigadas no Rio Grande do Norte, 

graças à consolidação do meio técnico-científico-informacional (SANTOS, 2008), 

favorecendo nossas dinâmicas territoriais, novos usos do território. Novas empresas 

passaram a atuar na produção de frutas no estado, fato que colocou o melão como o 

produto agrícola mais importante de nossa economia, nas décadas de 1990 e 2000.  

No inicio dos anos 2000 a MAISA declarou falência e suas terras foram 

desapropriadas para fins de reforma agrária pelo Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária – INCRA.  Parte de sua diretoria fundou a empresa NOLEM, 

também já fechada. Os motivos que levaram este importante empreendimento a 

falência não nos cabe detalhá-los nesta pesquisa, mas Sá (2003) ao ser indagado 

sobre os reais motivos que fizeram a MAISA parar suas atividades, assim 

respondeu: 

 

Parou porque não sabia fazer mágica, lutando com planos 
econômicos que arrebentaram o setor da agricultura no semi-árido 
do Nordeste. Com juros extorsivos, capitalizados até comer o ultimo 
melão. Parou porque não conseguiu recuperar o prejuízo que sofreu 
no setor de exportação com a desvalorização do dólar americano em 
relação ao real do Brasil. Parou porque a suposta constituição da 
Companhia Nacional de Frutas mandou que ela parasse em janeiro 
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de 2001, momento em que a mesma iria assumir o controle de tudo. 
Com nova administração, provocando uma debandada geral na 
melhor equipe técnica que possuía (SÀ, 2003, p.219). 

 

 Com uma conjuntura macroeconômica desfavorável, ingerência 

administrativa e motivos ainda desconhecidos, a MAISA foi desativada. Sua 

importância na história econômica do Rio Grande do Norte é inegável, suas 

contribuições foram além da geração de emprego para pequenos agricultores, 

ou com a arrecadação de impostos ao estado. A empresa introduziu em terras 

potiguares o paradigma da produção tecnificada, com a adoção de técnicas de 

cultivo e manejo, com culturas novas e com sistemas técnicos de produção 

que possibilitou fazer do melão um verdadeiro produto agroindustrial.  

 A moderna agricultura cientifica desenvolvida no Rio Grande do Norte, 

se faz presente nos dias atuais, consolidando uma característica nacional, a de 

produzir produtos agrícolas com valor tecnológico cada vez mais elevado. As 

características dessa agricultura são múltiplas, estudá-la por inteiro seria um 

esforço demasiado gerando por si só um trabalho acadêmico de grande 

relevância. Nosso objetivo nesta pesquisa é bem mais modesto, por isso 

apresentaremos em nossa próxima seção, brevemente, os sistemas técnicos 

de irrigação, seus usos na cultura do melão, colocando estes sistemas como 

um dos elementos que compões a agricultura científica no Brasil. 

 

2.3 ARICULTURA CIENTÍFICA E TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS: O USO DOS 

SISTEMAS TÉCNICOS DE IRRIGAÇÃO NO CULTIVO DO MELÃO 

  

A agricultura ao longo dos anos passou por significativas mudanças em 

todos os lugares do mundo. Se verificarmos como eram cultivados os alimentos dos 

ameríndios, por exemplo, e a forma como são cultivados os nossos perceberemos 

nítidas mudanças, em especial na base técnica utilizada. Essas mudanças em certo 

ponto foram necessárias e motivadas pelo crescimento populacional, por outro lado 

a maior parte dessas mudanças ocorreram com vista a geração de excedente 

possível para obtenção do lucro, constituindo-se uma maneira encontrada pelo 

capital para se reproduzir nos espaços agrícolas. No entanto, nos dias atuais, é 

possível encontrar semelhanças nos espaços agrícolas de outrora, uma vez que “O 
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território, considerado como território usado, é objeto de divisões de trabalho 

superpostas” (SANTOS & SILVEIRA, 2008, p. 290).  

As diversas e recentes transformações no âmbito da agricultura instauraram 

uma nova racionalidade no campo. A possibilidade de uso de tecnologias nos 

espaços agrícolas possibilitam uma maior obtenção de lucro e uma desvinculação 

da dependência da natureza.  Obviamente o homem sempre se serviu de técnicas, 

para desenvolver a produção agrícola, no entanto vivenciamos o momento em que 

estas técnicas se sofisticaram e se complexificaram (RAMOS, 2001; ORTEGA Y 

GASSET, 1963). Para Santos (2004) esse conjunto de mudanças tornaram o meio 

geográfico em meio técnico-científico-informacional, o autor ressaltar que; 

 

Os últimos séculos marcaram, para a atividade agrícola, com a 
humanização e a mecanização do espaço geográfico, uma 
considerável mudança de qualidade, chegando-se, recentemente, à 
constituição de um meio geográfico a que podemos chamar de meio 
técnico-científico-informacional, característico não apenas da vida 
urbana mas também do mundo rural, tanto nós países avançados 
como nas regiões mais desenvolvidas dos países pobres. É desse 
modo que se instala uma agricultura propriamente científica, 
responsável por mudanças profundas quanto à produção e quanto à 
vida de relações (SANTOS, 2004, p.88). 

 

A artificialização do meio agrícola possibilitou uma nova configuração 

territorial imposta aos lugares, os novos sistemas técnicos instaurados intensificaram 

o uso do território, provocando muitas vezes danos e prejuízos sociais e ambientais. 

Segundo Ramos (2001) uma das maneiras que dispomos para compreendermos 

esse novo estágio da absorção de conteúdo técnico no campo, é possível de se 

fazer, através da análise dos sistemas técnicos. 

Como vimos, a produção agrícola passou a incorporar a lógica da produção 

industrial, elevando seus índices de produtividade e lucro. Para tanto lançou mão de 

um conjunto de tecnologias na produção e em novas formas de gestão de suas 

atividades, aponto de falamos em uma agricultura de precisão.  Dentro desse 

modelo de produção agrícola, também denominado de novo paradigma produtivo, 

houve a incorporação de princípios fordistas que possibilitou a produção em massa 

de produtos agrícolas, Couto Filho et al (1997) nos aponta quatros princípios 

fordistas fundamentais, a saber: 1, a racionalização dos tempos padrões via 

mecanização e sincronização; 2, organização hierárquica entre as etapas da 
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concepção do produto, organização produtiva e comercialização; 3, organização 

financeira do empreendimento; 4 padronização com vistas à produção em massa.

 Associa-se a estes princípios o a integração de P&D, a participação em feiras 

e eventos internacionais, a descentralização das etapas de produção, a utilização de 

alta tecnologia digital como suporte das tecnologias usadas diretamente no processo 

produtivo, o uso de informações de satélites além da telefonia móvel e da internet 

rural que facilitam as transações comerciais, gerenciais e técnicas enviadas pelas 

sedes das empresas, por escritórios agronômicos, estações meteorológicas e pelas 

bolsas de valores aos campos cultivados. Com isso é possível determinar o plantio e 

colheita de um produto sabendo-se o cliente que ira adquirir esse produto, 

atendendo uma lógica de produzir com qualidade somente o que será vendido e 

com custo decrescente.  

O planejamento agrícola amparado por software de geoprocessamento com 

a produção de mapas para o planejamento e zoneamento agrícola, são cada vez 

mais utilizados em grandes lavouras como soja, milho e cana-de-açúcar, que 

apresentam comercialização em escala internacional. Sabbatini (1998) explica como 

ocorre o uso dessas tecnologias da agroinformática;  

 

A aplicação mais espetacular da informática na agricultura chama-se 
agricultura de precisão. Isso funciona assim: o fazendeiro faz um 
mapa detalhado de seus campos de cultivo, fazendo amostragens e 
análise do solo, e utilizando satélites de posicionamento global (GPS 
- Global Positioning System), que permitem calcular as coordenadas 
geográficas, com precisão de poucos metros, para cada local de 
amostra de solo. [...] Assim, ele fica sabendo onde precisa mais 
fertilizante, corrigir a acidez do solo, etc. Em seguida, máquinas 
agrícolas especialmente projetadas, utilizam uma tecnologia de 
progressão variável para jogar os agentes corretivos no solo, em 
exata proporção à sua necessidade determinada pelo mapa.  

 

Visando fortalecer a atividade agrícola o investimento em novas tecnologias 

se torna indispensável nos dias atuais. A agricultura de precisão surge na Europa 

nos anos 1980 e logo se difunde pelo mundo, no Brasil desde 1985 a EMBRAPA 

desenvolve pesquisas relacionadas à temática por meio da divisão EMBRAPA 

Informática Agropecuária no Centro Nacional de Pesquisa Tecnológica em 

Informática para a Agricultura – CNPTIA. 

A agricultura no período técnico-científico-informacional faz uso de um 

conjunto de elementos próprios do período, onde técnica e ciência aliadas 
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transformaram as relações sociais, intensificaram a exploração dos recursos 

naturais, alienaram e expropriaram o homem do seu trabalho, na medida em que 

atendem a reprodução do capital. 

Esse processo de difusão técnica no campo segundo Santos (2007) causa 

grandes desigualdades, pois coloca num extremo a exploração das agroindústrias, 

que visam produzi para o mercado externo, onde muitas vezes obtém seu capital, 

tornando-se dependente também desse mercado, e no outro extremo aparece à 

pequena exploração, subsidiada por capital local, por vezes de fraca concorrência, 

conseguido por empréstimos e executado pelo trabalho humano. 

Analisando a conjuntura da agricultura na era da informática, Dall’Agnol 

(2004), aponta as consequências da não incorporação das novas tecnologias  nas 

produções agrícolas; 

 

O produtor rural que não souber incorporar tecnologia  ao processo 
produtivo da sua lavoura, compensando com aumentos de 
produtividade a queda dos preços, muito provavelmente engrossará 
o contingente dos desesperançados que habitam as periferias de 
nossas grandes e pequenas cidades, criando, para a sociedade 
urbana, um sério problema social e econômico.  

 

Diferentemente de tempos passando quando o êxito produtivo tinha estreita 

ligação com a disponibilidade dos recursos naturais, no período técnico-científico-

informacional, o êxito está intimamente relacionado com a capacidade técnica que 

possui o produtor, “Com a difusão da ciência e das inovações tecnológicas, os 

espaços agrícolas tendem a se especializar e a se tornar cada vez mais complexos” 

(RAMOS, 2001, p. 378). A especialização produtiva é uma importante característica 

da agricultura brasileira na atualidade, criando a monofuncionalidades no uso do 

território (SANTOS & SILVEIRA, 2008). 

A difusão técnica possibilita uma reorganização produtiva, intensificando os 

fixos e os fluxos (SANTOS, 1999), esta reorganização produtiva é determinada pela 

disponibilidade dos objetos fixos que possibilitam a circulação de capitais, 

mercadorias e informação que beneficiam os grupos elitizados que dominam o 

campo brasileiro, boa parte destes com intensa participação na vida política do país. 

No Rio Grande do Norte a difusão dos sistemas técnicos na agricultura 

ocorre de forma pontual e com especial concentração nas áreas ditas de agricultura 
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moderna, cuja especialização produtiva está no cultivo irrigado de frutas tropicais. 

Quando nos referimos à agricultura do tipo irrigada temos a impressão que tratasse 

de um método homogêneo de se produzir, mas ao contrário, existem vários métodos 

de irrigação, no Brasil, os principais métodos utilizados são: superfície (inundação e 

sulco), aspersão (convencional, canhão e carretel) pivô central e localizada 

(gotejamento e microaspersão). A escolha do método ideal a ser utilizado deve-se 

levar em consideração as características técnicas-econômicas próprias de cada 

lugar, como a topografia, clima, solo, disponibilidade hídrica, qualidade da água, 

mão-de-obra, energia e tipo de cultivo (PIRES ET ALL, 2008, p.100). 

 A irrigação de superfície tem um caráter histórico e fora de suma 

importância para o desenvolvimento da agricultura. Com o advento do período 

técnico-científico-informacional possibilitando a utilização de novos materiais, 

aperfeiçoaram-se os métodos de irrigação que permitem maior racionalidade no uso 

da água, redução de mão-de-obra e energia. A partir da década de 1980 ocorreu 

grande difusão dos métodos de irrigação por pivô central e localizada (PIRES ET 

ALL, 2008).  

Na irrigação por aspersão, a água é aplicada ao solo em forma de uma 

chuva artificial, criada pela cisão do jato de água em gotas menores que tendem a 

se espelhar pelo ar precipitando-se sobre o solo. O fracionamento do jato de água é 

submetido à pressão de pequenos orifícios. A irrigação por aspersão é utilizada em 

diferentes tipos de cultura, principalmente pelo baixo valor econômico de instalação, 

o sistema pode ser portátil, permanente ou mecanizado a depender das 

características próprias do lugar e do cultivo que se deseja irrigar. O principal 

empecilho à irrigação por aspersão são as condições climáticas, a velocidade e o 

direcionamento dos ventos tem atuação direta sobre este método de irrigação 

(OLITTA, 1981). 

Considerado o modo mais simples de irrigação, a inundação consiste em 

dividir a área cultivada em lotes menores delimitados por pequenos diques, cada 

unidade de área será denominada de tabuleiro, neste é colocada a coluna de água 

que pela ação da gravidade é infiltrada pelo solo. Este método é bastante utilizado 

no Brasil, em áreas como a região sul do país no cultivo de arroz (OLITTA, 1981).  

De acordo com Olitta (1981), a irrigação por sulco consiste no método de 

irrigação mais conhecido e de maior difusão em escala mundial, este método faz a 
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água correr em pequenos canais, ou sulcos, localizados lateralmente às linhas das 

plantas, desse modo, à água se infiltra pelo fundo e pelas laterais dos sulcos 

umedecendo o solo compreendido pelo sistema radicular. 

Nos últimos anos buscando aperfeiçoar e maximizar a produção por meio de 

um aproveitamento mais racional do uso da água, o método de irrigação por gotejo 

foi aperfeiçoado, tornando-se nos dias atuais o que apresenta os maiores benefícios 

a agricultura irrigada. Conhecido desde o século XIX por diversos países, somente 

nos anos 1930 é que esta técnica passa a ser utilizada de modo sistemático como 

método de irrigação em Israel no Oriente Médio. No Brasil a irrigação por gotejo, tem 

início no ano de 1972 pela CIA. Industrial de Plástico situada em Joinville/SC 

produzindo os primeiros equipamentos destinados ao desenvolvimento desse 

método, os primeiros cultivos a receber essa tecnologia foram pomares de ameixa e 

pêssegos da região, que a partir do emprego da referida técnica, apresentaram 

indicies de produtividade acima do esperado. 

Nos anos 1970 e 1980 outros fabricantes passaram a investir na produção 

de equipamentos destinados a irrigação por gotejo no país, momento pelo qual a 

agricultura brasileira passava por vastos investimentos visando à mecanização de 

suas atividades, onde a o direcionamento estatal incentivada pelo I Plano Plurianual 

de Irrigação (I PPI) que posteriormente resultaria na Política Nacional de Irrigação, 

regulamentada pela lei 6.662 de julho de 1979. 

A irrigação por gotejo pode ser definida pela “pequena vazão através de 

orifícios de diâmetros reduzidos, situados em estruturas especiais denominadas 

gotejadores, adaptadas em tubulações de plástico, localizadas sobre ou 

imediatamente abaixo da superfície do solo” (OLITTA, 1981, p. 129). Segundo o 

autor a irrigação por gotejo “exige um sofisticado sistema de filtragem da água e de 

aplicação de fertilizantes e outros produtos químicos, tendo sido idealizada para 

condições específicas de uma agricultura altamente intensiva” (OLITTA, 1981, 

p. 128, grifo nosso). 

Segundo Costa et all (2008)  a irrigação por gotejamento proporciona maior 

produtividade e melhor qualidade do fruto,  este método é o mais utilizado na 

irrigação do meloeiro nas principais regiões produtoras do país. Miranda et all (2008) 

aponta que a irrigação por aspersão não é recomendada na cultura do meloeiro por 

“favorecer a incidências de doenças foliares, reduzindo a produtividade e a 
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qualidade dos frutos”. Já a irrigação por sulcos “apesar de ser empregada em 

algumas regiões” apresenta restrições quanto à baixa eficiência de irrigação e 

impossibilidade de aplicação de fertilizantes via água. Desse modo o autor aponta 

que para produção de melão, de acordo com os moldes da Produção Integrada de 

Frutas (PIF) recomenda-se a irrigação por gotejamento, devido às seguintes 

vantagens:  

 

Redução da incidência de doenças foliares e de plantas invasoras; 
Economia de água devido à redução de perdas por evaporação e à 
alta eficiência da irrigação; 
Adaptação a diferentes tipos de solos e topografias; 
Economia de mão-de-obra e aplicação eficiente de fertilizantes via 
água de irrigação (fertirrigação) (MIRANDA Et ALL, 2008 p. 154). 
 
 

A escolha do método adequado de irrigação é de suma importância para 

obter bons resultados numa cultura destinada à exportação, cujo padrão de 

consumo é extremamente exigente.  A irrigação por gotejo apesar de mais indicada 

e usada para o cultivo do meloeiro apresenta algumas restrições de ordem técnica e 

econômica. A primeira delas diz respeito à manutenção dos emissores de águas 

(gotejadores).  

Segundo Miranda et all (2008) o custo médio com o método de irrigação por 

gotejo está na casa dos  R$ 3.000 a R$ 6.000 reais por hectare. Em entrevista com 

o gerente técnico do COEX, descobrimos que esse valor corresponde a apenas um 

pequeno percentual com os gastos necessário a se equipar, colher e embalar os 

frutos de um hectare de melão, os custos totais chegam a R$ 17.000 reais por 

hectare. O elevado custo para cultivar o melão dificulta a produção por pequenos 

produtores, com isso percebemos que esta atividade constitui dentro da divisão 

agrícola do trabalho, o segmento liderado por grandes proprietários. 

A adoção da irrigação localizada (gotejo) nos meloeiros exige um uso 

racional dos recursos naturais disponíveis a sua execução, o uso da ciência na 

produção de melão é de suma importância, prova disso está na distribuição dos 

gotejadores que deve ocorrer entre 0,20 cm a 0,30 cm para solos arenosos com 

textura grossa ou de 0,40 cm a 0,60 cm para solos arenosos com texturas média ou 

fina.  
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A vazão dos gotejadores variam entre 0,5 L/H a 4,0 L/H a depender do 

estágio em que esteja a cultiva (Iniciação, vegetativo, frutificação e maturação) e das 

condições climáticas totalizando uma necessidade hídrica de 240 mm a 550 mm no 

ciclo (MIRANDA ET ALL, 2008; COSTA ET ALL, 2008). Valores estes que são 

determinados por um conjunto de cálculos matemáticos de acordo com as 

especificidades do tipo de fruto, da qualidade da água e do lugar a ser cultivado. 

Um dos benefícios proporcionados pela irrigação aos meloeiros é a 

possibilidade de se fazer uso da fertirrigação, uma técnica que consiste na aplicação 

de fertilizantes via água de irrigação, dispondo os nutrientes na zona radicular das 

culturas. Apesar de muito eficiente no cultivo dos meloeiros a fertirrigação apresenta 

algumas desvantagens como perdas dos fertilizantes aplicados devido à lixiviação, 

volatilização e processo de sorção. Para se aplicar este método deve-se, também, 

tomar uma serie de estudos e equipamentos a sua utilização.  

Com os avanços nas tecnologias destinadas a agricultura, o uso de sistemas 

automatizados de irrigação por gotejamento tem se popularizado, principalmente 

devido à redução dos custos com mão-de-obra e energia. Favorece também a 

programação da irrigação para os horários e áreas a ser irrigada, demonstrando a 

consolidação crescente no uso de tecnologia na produção agrícola moderna. 

O uso de tecnologias e insumos agrícolas é indispensável à cultura do melão 

irrigado produzido no Rio Grande do Norte.  Característica também da globalização 

que se materializa nos lugares, dita verticalidades, favorece a competitividade, 

novas formas e normas de produzir e o tempo dos lugares (SANTOS, 2007). Essa 

base técnica e normatizada que rege a produção de melão é em grande medida 

forjada pela ação do estado, visando o favorecimento dos grupos privados. As ações 

do poder público, as ações técnicas e as normas que regem a produção de melão 

serão objeto de analise em nosso próximo capítulo. 
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3 A INTERVENÇÃO DO ESTADO NO NORDESTE BRASILEIRO: PARADOXOS E 

REFLEXOS NO RIO GRANDE DO NORTE A PARTIR DAS POLÍTIAS PÚBLICAS 

DE IRRIGAÇÃO E CRÉDITO RURAL 
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3.1 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O CARÁTER CAPITALISTA DO ESTADO 

 

Cabe-nos nesse momento analisar a ação do Estado junto à configuração 

territorial instituída no território brasileiro a partir da política de irrigação, que 

elegendo o Nordeste como área prioritária de intervenção ante os efeitos das secas, 

tornou esta política em uma medida mitigadora, sem de fato solucionar os problemas 

decorrentes das estiagens, nem tão pouco solucionando a questão do 

desenvolvimento regional à qual se propunha. 

 Partindo desse contexto, temos que o Estado não se resume a uma mera 

estrutura de poder onde se centra a administração geral de uma nação, tão pouco 

pode ser reduzido a um sistema político. Sua ação manifesta-se sobre todas as 

escalas da vida humana, inclusive na produção e no consumo, nos diferentes 

espaços, tendo rebatimentos sobre as diversas formas de (re)produção econômica.  

O Estado é um produto social num dado momento histórico, específico do 

seu desenvolvimento, não nos cabe aqui enveredarmos pela evolução de sua 

constituição, mas ressaltamos que suas intervenções se fazem presente em todas 

as esferas da sociedade por meio de instituições que dão forma ao poder estatal. 

Sendo um produto da sociedade capitalista carrega em seu seio um misto de 

interesses e contradições, ou nos dizeres de Lenin (2010, p. 25) “o Estado é um 

produto do antagonismo inconciliável das classes”. Neste contexto, o Estado surge 

como mediador dos interesses conflitante das classes sociais (HARVEY, 2006), 

mediação que se dá pela formulação das políticas públicas. 

Em certa medida as ações do Estado tendem a ser confundida com os 

interesses da classe dominante, uma vez que, via de regra, a classe dominante 

assume o seu controle político-administrativo, ou melhor, a gestão de suas 

instituições e, se encarrega de orquestrar as ações por meio de planos, programas e 

projetos os quais são denominados de Políticas Públicas, que em tese, devem 

beneficiar igualitariamente todas as classes sociais. No entanto, o Estado carrega 

consigo uma contradição adicional, pois, na medida em que “[...] tem de exercer seu 

papel em seu próprio interesse de classe, enquanto afirma que suas ações são para 

o bem de todos” (HARVEY, 2006, p. 80). Desse modo para legitimar a ação estatal 

gestada pela classe dominante, faz-se necessário o uso de um aparelho ideológico, 

onde a classe dominante coloca seus interesses particulares de acumulação como 
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interesses universais da comunidade, porquanto domina, também, como classe 

pensadora e produtoras de ideias, próprias do seu tempo e dos seus interesses. 

Sendo resultado da sociedade capitalista, o Estado capitalista em sua 

natureza, desempenha importante papel no provimento de bens públicos e 

infraestruturas para a reprodução e acumulação do capital, necessários em todas as 

etapas de um circuito produtivo. Deve-se ter clareza que o Estado não é uma 

entidade mística e autônoma à sociedade, nem mesmo neutro em suas decisões, 

ele manifesta-se por meio de ações desenvolvidas em múltiplas instituições 

específicas que atuam em nichos próprios na formulação das Políticas Públicas, 

Harvey (2006) sinaliza que a ação do Estado, via instituições estatais, deu suporte 

ao surgimento do modo capitalista de produção, que em nenhum momento de sua 

evolução foi desvinculado de um envolvimento estreito e firme com o Estado. 

Ao tratar da complexidade, operacionalização e caráter das Políticas 

Públicas, Boneti (2006) nos apresenta a relação existente entre o Estado, as classes 

sociais e a sociedade civil, partindo do princípio que nesta relação se originam os 

agentes definidores das Políticas Públicas, esclarecendo que estas, não são 

pensadas a partir de determinações puramente jurídicas, fundamentada na lei como 

se o Estado fosse uma instituição neutra, nem tão pouco, que as mesmas são 

formuladas unicamente a partir dos interesses da classe dominante, no entanto, não 

deixa de reconhecer que esta classe economicamente dominante tenha predileção, 

junto à formulação e execução das ações estatais, desse modo, os definidores das 

políticas públicas buscam satisfazer seus interesses próprios, sendo estes, por 

vezes, de escala global, nacional e local.  Esta relação conflitante entre as classes 

sociais, 

 
[...] é transferida para o interior do Estado e este passa, igualmente, 
a aparecer como mecanismo de mediação das classes e não de 
dominação por uma delas. Mas este é, apenas, o lado ideológico do 
jogo porque, em última instância, as decisões privilegiam claramente 
a burguesia. No entanto, para que estas decisões do Estado possam 
ser efetivadas e, portanto, realizar seu objetivo maior de manutenção 
do sistema, é necessário que ele se proteja sob a capa da 
neutralidade, de mediador dos interesses conflitantes, com uma 
posição ‘acima’ das classes (GONÇALVES NETO, 1997, p. 119). 

 

Esta suposta neutralidade aparece sob o estigma da necessidade de 

promover o desenvolvimento socioeconômico de regiões que apresentam elevado 
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grau de dependência. Nestes moldes, como nos apresenta Lenin (2010, p.29) o 

Estado aparece como uma força, proveniente da sociedade, mas superior a esta na 

medida em que se afasta, por meio do discurso ideológico. 

No Brasil, o aparelho estatal subsidiou em diversas escalas o 

desenvolvimento do capital, evidenciado através do dinheiro posto na produção e na 

circulação de mercadorias no intuito de gerar mais dinheiro, criando uma série de 

planos, projetos e programas amparados num discurso desenvolvimentista da classe 

dominante e industrial concentrada na região Sudeste, no intuito de intervir no 

Nordeste, que historicamente apresentou uma relação de dependência cultural em 

relação ao sudeste do país, situação esta consagrada na clássica interpretação do 

centro-periferia. 

A partir do segundo quartel do século passado, a ação do Estado no intuito 

de minimizar as diferenças no desenvolvimento econômico do país, pautou-se em 

objetivos que buscavam supostamente alavancar a economia da região Nordeste, 

em especial, por meio da disseminação da agricultura irrigada. Entendida como 

técnica para o fortalecimento da economia nordestina, a irrigação subsidiava a ação 

do Estado, na medida em que atendia a múltiplos objetivos das classes sociais 

envolvidas, como os pequenos produtores, os latifundiários, empresas 

multinacionais, indústria de fertilizantes e fornecedores de crédito. Sob a égide do 

planejamento regional, como nos esclarece Coelho Neto (2009), ocorreu à 

intervenção do Estado na realidade nordestina, permeando os conflitos existentes 

entre as classes no interior da região, bem como, os conflitos estabelecidos com 

outras regiões.  

Analisando o Estado como agente mediador das forças internas e externas à 

sociedade, Santos (2008b, p. 228-229) nos apresenta as modalidades básicas de 

suas ações, a saber; “1.Primeiramente ele intervém através da satisfação das 

necessidades locais [...], 2. A ação do Estado pode referir-se à satisfação de 

necessidades de tipo regional[...], 3.Enfim, existem necessidades nacionais cuja 

satisfação interfere na organização do espaço local[...]”, criando ou reforçando as 

rugosidades existentes nos lugares. 

As ações do Estado no âmbito da agricultura para a região Nordeste do país, 

ganharam certo grau de dirigismo por meio da adoção de políticas setoriais, 

orientando a organização regional no sentido das ações modernizantes, na 



79 
 

intensificação de monopólios com a inserção e expansão do capital nas atividades 

agrícolas, expressavam os objetivos e interesses das classes dominantes presentes 

na região (COELHO NETO, p. 4). Tais direcionamentos contribuíram ao longo do 

processo histórico de modernização da agricultura, para uma nova organização 

socioeconômica das atividades ligadas ao campo, quando consideramos os níveis 

de absorção técnica, da diversidade de produção e da produtividade apresentada 

pelas culturas comerciais desenvolvidas nas áreas irrigadas. 

As ações estatais voltadas para o incremento da irrigação adquirem um 

caráter sistêmico a partir dos anos de 1960, com a elaboração de um conjunto de 

planos, programas e projetos direcionados ao desenvolvimento da Política Nacional 

de Irrigação, por todo o território nacional considerando suas especificidades 

regionais. Anterior a esse período as ações empreendidas no âmbito da irrigação 

apresentavam-se localizadas em culturas produtivas espacialmente circunscritas e 

reduzidas áreas da região Sul e Sudeste, como por exemplo na produção de arroz, e 

no Semiárido Nordestino na região do vale úmido do São Francisco. Segundo 

Coelho Neto (2009, p. 6) a irrigação teve tratamento secundário “pelos órgãos 

estatais, devido à inexistência de uma política bem definida, especificamente, 

voltada para a dotação da infra-estrutura necessária” até esse período. 

A partir do governo de Jucelino Kubitschech houve uma mudança estrutural 

na política de desenvolvimento empregada para os setores produtivos no país, 

Menezes (1999) aponta uma mudança na ideologia da vocação agrária para uma 

nova visão amparada na ideologia industrial-desenvolvimentista. No que diz respeito 

à agricultura; 

 
[...] a concepção reinante é de que a industrialização, diretriz para o 
desenvolvimento de um país, determina o processo da agricultura, 
pela valorização dos mercados de alimentos e matéria prima, pelo 
estimulo à introdução de tecnologias agrícolas avançadas, pela 
absorção dos excedentes de mão-de-obra que se formam nos 
campos (MENEZES, 1999, p. 68). 

 

Ancorado nesta mesma concepção, Gonçalves Neto (1997) aponta que a 

partir dos anos 1950, a confecção de planos globais de governo tornaram-se prática 

corriqueira para o planejamento do país. Estes traçavam metas ambiciosas de 

desenvolvimento para o país e traziam uma série de proposta a serem executadas 

nos seguimentos produtivos, inclusive para agricultura, destacando a irrigação como 
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medida que além de fortalecer a economia agrícola, resolveria mesmo que em 

partes os problemas das desigualdades regionais do Nordeste, creditados as 

condições climáticas da região. 

Para entendemos de que modo a irrigação tornou-se uma Política Públicas 

com diretrizes e delineamentos claros a partir dos anos 1960, devemos 

empreendermos uma análise sobre a sistematização das ações do  Estado voltadas 

para agricultura irrigada considerando relevantes, inclusive, as ações desenvolvidas 

anterior a este período, desse modo seguimos com um apanhado das ações 

realizadas no âmbito da irrigação do decorrer do século XX, onde num primeiro 

momento detectamos atos e obras pontuais  que serviram de base para a 

sistematização das ações estatais ante a consolidação dessa política, num segundo 

momento.  

 

3.2 DECURSO E DIRECIONAMENTO DA INTERVENÇÃO DO ESTADO NO 

NORDESTE BRASILEIRO NO ÂMBITO DA IRRIGAÇÃO NO SÉCULO XX 

O Nordeste semiárido brasileiro não se constitui num todo homogêneo, por 

isso mesmo, a região recebeu tratamento distinto no que diz respeitos as ações 

voltadas à prática da irrigação ao longo de sua disseminação, em virtude de sua 

vinculação como medida de superação das condições sócias e econômicas 

apresentadas pela região, identificada com a problemática das secas (CARVALHO, 

1989; COELHO NETO, 2009).  

No inicio do século XX as ações governamentais visam instituir legalmente o 

combate aos efeitos das secas, estabelecendo recursos a partir da lei orçamentária, 

neste intento foram criadas as comissões de Açudagem e Irrigação no Ceará, e, 

Estudos e Obras Contra as Secas e Perfuração de Poços (1902 a 1906) ambas no 

Rio Grande do Norte. No ano de 1909 através do Decreto 7.619 de 21 de outubro 

institui-se a Inspetorias de Obras Contra as Secas - IOCS, tendo estas muitas 

atribuições. Contudo foi a partir de 1919 com a lei “Epitácio Pessoa” (Decreto 

13.687) que a IOCS foi federalizada passando a Inspetoria Federal de Obras Contra 

as Secas – IFOCS adquirido um caráter de fomento a irrigação (PALHETA, ET Al, 

1991; DNOCS, 2012).  
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Com a criação da Inspetoria das Secas (1909) foram executadas medidas 

para criar a solução hidráulica do Nordeste semiárido, especialmente com a 

implantação de açudes, como o Marechal Dutra (1912), Solidão (1912) Cruzeta 

(1920) todos na região semiárida do Rio Grande do Norte. Tal medida buscava fixar 

os retirantes que partiam da região afetada pelos longos períodos de estiagem por 

não suportarem os algures da fome e da miséria de uma região seca, assim como 

descreveu Felipe Guerra em 1903 apud Pontes e Carneiro (1979, p. 605) referindo-

se ao movimento de migrantes nas estradas do Rio Grande do Norte: 

 

Causa dó e constrange o coração, em tempo de miséria e penúria, o 
trânsito pelas tais vias: comboios com 80 ou mais léguas de viagem, 
com pesadas cargas sobre esquálidos animais, famintos, sedentos, 
sob sol ardente, estropiados, mancos, tocados por homens trôpegos, 
cansados, roupas poeirentas, linha pendente no ombro, amarrando a 
correia da alpargata, caminhado sobre pedras cortantes, miúdas, 
subindo e descendo depressões, e ainda obrigados a inúteis voltas 
[...]. 

 

Várias medidas foram tomadas no sentido de modificar esse cenário por 

meio de uma política “anti-seca”. Contudo, não se propunham ações de 

“convivência” com este evento climático. As medidas realizadas pelas instituições 

responsáveis limitavam-se a construção açudes, barragens e canais para o 

represamento de água, acreditando que a utilização racional desse recurso para fins 

de minimização dos impactos das secas ocorreriam naturalmente. 

Na década de 1930 mais uma vez as ações do IFOCS foram direcionadas 

ao represamento da água por meio da construção de grandes açudes como o Itans 

(1935), entretanto a área irrigada era incipiente. Com a criação do Polígono das 

Secas (1936) por Getúlio Vargas as ações desse órgão priorizaram essa região que 

correspondia a 52% da região Nordeste. Já na década de 1940 o IFOCS foi 

transformado em Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS 

(Decreto-Lei 8.846, de 28/12/1945) - com a garantia constitucional de recursos ao 

desenvolvimento de suas obras que não se diferenciou das que já eram executadas. 

As ações de irrigação e combate às secas posta em prática pelo DNOCS constitui-

se na construção de açudes para armazenar a água como os açudes Sabugi (1954) 

e Zangarelhas (1912), quadro que permaneceu até a década de 1960 e ficou 
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conhecida como política de acumulação de água, fase de engenharia hidráulica ou 

engenharia de grande açudagem.  

Na década de 1940 o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – 

DNOCS (antiga Inspetoria das Secas) inicia uma política de aproveitamento dos 

recursos hídricos armazenados nos reservatórios disponíveis na região Nordeste do 

país por meio da implantação de perímetros irrigados. Tinha-se a finalidade de 

mitigar os efeitos dos longos períodos de estiagem próprios do clima semiárido. Tal 

iniciativa tem como ponto de partida a implantação do primeiro Núcleo Agroindustrial 

São Francisco, implantado em Petrolina (PE) no ano de 1943 pela Divisão de Terras 

e Colonização do Ministério da Agricultura (HEIZE, 2002). 

Neste primeiro período a irrigação não apresenta um caráter sistêmico nas 

obras governamentais, as ações eram centralizadas nos órgãos federais e inexistia 

uma Política Pública para fins de irrigação que articulasse implantação de obras de 

represamento hídrico com a infraestrutura necessária a implantação de áreas 

irrigadas, em especial para os pequenos produtores que sempre estiveram às 

margens das ações do poder público no âmbito da agricultura irrigada. Neste 

cenário, o governo federal implantou até o ano de 1950, 122 açudes públicos com 

capacidade de represamento de 2,7 bilhões de m3, sendo deste monte cerca de 300 

açudes no regime de cooperação, onde a União custeava os entes federados em até 

70% e em 50% os particulares no orçamento da construção de açudes com 

capacidade mínima de 500 mil m3, estes objetos técnicos seria projetados e/ou 

construídos sob fiscalização do DNOCS (ASSIRATI, 1994).  

 Em 1959, com a criação da Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste – SUDENE – visando promover um maior dinamismo econômico e social, 

vários estudos de viabilidade da implantação de atividades econômicas foram 

realizados, na tentativa de desenvolver atividades geradoras de proventos. Com os 

resultados dos estudos preliminares foi criado em 1968 o Grupo Executivo de 

Irrigação para o Desenvolvimento Agrícola – GEIDA. Este grupo seria responsável 

por coordenar projetos e políticas que viabilizassem um maior desenvolvimento 

econômico para a região menos desenvolvida do país, num momento em que a 

política agrícola brasileira buscava uma maior integração entre a atividade agrícola e 

a industrial.  
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Dentro dessa perspectiva do desenvolvimento regional, a irrigação emergia 

como alternativa primaz no planejamento governamental para região Nordeste, uma 

vez que, tinha por fim o enfrentamento das disparidades econômicas inter e intra 

regional, associadas por sua vez as condições climáticas da região. Nesse contexto 

como nos apresenta Coelho Neto (2009, p. 15) “a irrigação vai assumindo crescente 

importância nas políticas públicas adotadas na região”. 

O sistema de irrigação implantado no Nordeste a partir das ações da 

SUDENE e do GEIDA constituiu-se o mais sofisticado processo de modernização na 

produção agrícola, pois desvinculou a produção de gêneros alimentícios e de 

culturas comerciais dos regimes pluviométricos que até então eram predominantes 

na agricultura tradicional. Suas características próprias como a intensa produtividade 

e alta absorção técnica induziram a uma nova forma de organização agro-sócio-

econômica, na região, possibilitando a intensificação dos recursos naturais. 

O GEIDA buscou mapear as condições naturais de cada área do Nordeste 

brasileiro, permitindo a formulação de políticas públicas que se adequassem as 

condições desses lugares. Por meio do levantamento das condições climáticas, 

disponibilidade hídrica e características dos solos determinava-se as formas de 

implementação e posterior comercialização dos produtos agrícolas. A agricultura 

irrigada ganhou impulso e ação sistematizada a parti da criação do GEIDA, que 

passou a coordenar a política de irrigação desenvolvida no Brasil. Rocha (2005) faz 

uma crítica à ação do GEIDA ao apontar que seus estudos indicavam projetos de 

irrigação para áreas que já dispunham de uma produção irrigada, e não para áreas 

realmente afetadas pela seca.  

Por meio desses estudos o governo oferecia uma série de subsídios 

agrícolas e crédito rural proporcionando o aparelhamento técnico, onde os 

verdadeiros favorecidos eram os donos de vastas áreas de plantações, contribuindo 

cada vez mais para a reprodução da miséria na região e para a manutenção da 

estrutura agrária desigual instalada. A política de açudagem serviu e muito para 

legitimar os interesses dos senhores de terras, detentores dos meios de produção, 

tornando estes, também, os senhores das águas. Pontes e Carneiro (1979, p. 608) 

apontam que “a irrigação é uma organização econômica, social, institucional” e 

passa pela questão da posse e uso da terra, articulando “engenharia hidráulica e 

economia”. A estrutura fundiária bipolar do Nordeste constituída por uma vasta 
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massa de minifúndios e um grupo pequeno mais detentor de vastos latifúndios 

reforçavam as disparidades econômicas e sociais do semiárido nordestino. 

Tínhamos nesse contexto a concretude das ações governamentais que visavam 

difundir o desenvolvimento hidroagrícola, e para tanto, consolidar o novo modelo 

agrícola brasileiro, conhecido como modernização da agricultura.  

Apesar de chamarmos de novo modelo agrícola à junção da agricultura com 

a indústria, este processo de modernização ocorreu de forma heterogênea, 

marginalizando grande parte dos camponeses e trabalhadores rurais temporários, 

conservando as bases da estrutura fundiária. Santos (2007, p. 190) explicita 

claramente que: 

 

Programas oficiais garantem empréstimos a pequenos proprietários 
de terras para a compra de sementes, fertilizantes, equipamentos 
etc. e encorajam a comercialização e a administração modernas. 
Isso sob o pretexto de ajudar a solucionar problemas de 
abastecimento de alimento e de pobreza rural, mas a finalidade 
verdadeira é modernizar a economia rural e aumentar a composição 
técnica e orgânica do capital na agricultura. Obviamente, qualquer 
alteração técnica na agricultura é seguida por uma modificação na 
propriedade da terra que é, ela própria, uma forma: uma forma 
jurídica mas também espacial. 
 
 

Tais palavras podem ser comprovadas ao analisarmos os diversos programas 

governamentais criados no período de 1970 a 2000, destinados às áreas de 

irrigação em todo o Brasil e principalmente na região Nordeste.  

Embora possamos encontrar no planejamento estatal ações que 

contemplavam a irrigação nos anos 1950 e 1960 na fase do chamado milagre 

brasileiro, a sistematização de ações para fins de irrigação se consolidam a partir 

dos anos 1970, quando a ação governamental intensifica as políticas de irrigação. 

Surge, então, a implantação dos perímetros públicos irrigados com o Plano 

Integrado para Combate aos Efeitos das Secas no Nordeste. A incipiente oferta de 

irrigação publica até esse momento é refletida por Assirati (1994, p. 547) ao realizar 

uma avaliação da política de irrigação, assim destacando: 

 

Em 1950, apenas cinco açudes construídos pelo Poder Público 
detinham redes de irrigação, os quais abrangiam cerca de 10.000 ha, 
sendo destes apenas 2.000 ha efetivamente irrigados. Até então, a 
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rede pública de irrigação despertava interesse mais pelo seu poder 
de criação e difusão de novas técnicas agrícolas, pelo seu potencial 
como ‘escola de preparação para irrigação das extensas planícies 
aluviais dos grandes vales do São Francisco, Jaguaribe, Açu, Acaraú 
e outros’.  

 

A irrigação entendida como “técnica de fortalecimento da economia do 

nordeste” (GOMES, 1979, p. 411), impulsionou uma série de programas e planos 

para alavancar a economia da região. Dois anos após sua criação, o GEIDA 

assessorado por uma consultoria de Israel, país de vasta experiência na irrigação, 

divulga suas primeiras propostas de atuação por meio do Plano Nacional de 

Irrigação – PNI – posteriormente integrado ao Programa de Integração Nacional – 

PIN – em que se priorizava a região Nordeste para fins de execução de suas metas 

(GOMES, 1979; HEINZE, 2002), denotando uma mudança na concepção dos 

órgãos governamentais ao enfrentamento dos efeitos das secas. 

Em 1971 quando a política estatal de irrigação foi sistematizada visando à 

viabilidade técnica-econômica da implantação de áreas irrigadas, o GEIDA submete 

a análise do Ministério do Interior o I Programa Plurianual de Irrigação – I PPI – que 

estabelecia como metas até 1980, um total de 73 projetos de irrigação dos quais 63 

eram destinados ao Nordeste. Seus estudos apontavam, também, que 1/3 das terras 

do país eram consideradas aptas à irrigação, essas áreas corresponderiam ao 

Nordeste, leste do Sudeste e Sul do país, o programa delimitava uma área de 

abrangência em 3.085.500 km2, sendo que deste montante 48% seriam implantada 

no nordeste o que corresponde a 1.476.000 km2 (COELHO NETO, 2009). Ficando a 

cargo do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) todos os 

perímetros irrigados implantados ou a implantar no Nordeste na área que 

compreendia o polígono das secas exceto aqueles do vale do Rio São Francisco 

que ficaram sob a responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento do Vale do 

São Francisco – CODEVASF - criada em 1974, como sucessora da 

Superintendência de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - SUVALE.  

O I PPI apontava para necessidades de investimentos na base técnica como 

a implantação de fixos geográficos (estradas, portos, aeroportos), que serviriam de 

suporte ao desenvolvimento de culturas de elevado valor comercial. Para Gonçalves 

Neto (2009, p. 7) “O PPI define uma geografia para a política nacional de irrigação, 

circunscrevendo suas ações prioritariamente pela região Nordeste, envolvendo 
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todas as bacias hidrográficas, e pelas regiões Sudeste e Sul, na bacia do rio 

Paraná”.  

A articulação de fixos e fluxos produtivos como o estabelecimento das redes 

de abastecimento de insumos, comercialização e eletrificação, o aproveitamento 

racional do crédito rural em atividades de custeio, extensão rural e pesquisa 

agronômica foram de fundamental importância para o êxito da empreitada irrigatista 

a ser desenvolvida (ASSIRATI, 1944). 

A partir de 1972 a política de irrigação no Nordeste passou a ser orquestrada 

pelo I Plano Nacional de Desenvolvimento – I PND – que estabelecia como meta 

prioritária, e em caráter de urgência para região, a irrigação de 40 mil hectares até o 

ano de 1974. Esse plano seria executado com recursos do Fundo de Investimentos 

do Nordeste – FINOR (GOMES 1979). 

A efetivação da política de irrigação no Brasil enfrentou uma série de 

entraves, apesar de existir no planejamento estatal desde os anos 1960 só foi 

regulamentada em 1979 pela lei 6.662 e regulamentada pelo decreto 89.496 de 

1984, no entanto a elaboração desse projeto de lei se inicia em 1959. Esse tempo 

decorrido da elaboração do projeto de lei ate sua votação e sanção pelo presidente 

da republica mostra o quanto as oligarquias agrárias dificultaram sua efetivação. 

Gonçalves Neto (2009) aponta que esta legislação representava uma ameaça a 

“propriedade privada, à ordem constituída e a tranquilidade social”. Para o autor; 

 

Esta perspectiva pode ser constatada pela necessidade de alteração 
da estrutura agrária em face da adequação ao funcionamento da 
infra-estrutura técnica, pois a implantação dos perímetros públicos de 
irrigação, conforme texto da aludida legislação, pressupunha a 
desapropriação de terras de interesse social e seu parcelamento em 
unidades menores para assentamento de colonos (GONÇALVES 
NETO, 2009, p. 8). 

 

A Lei 6.662 em seu artigo primeiro apresenta os princípios e o objetivo da Política 

Nacional de irrigação, traçando suas postulações a sua efetiva execução, a saber: 

 

 A Política Nacional de Irrigação tem como objetivo o aproveitamento 
racional de recurso de água e solos para a implantação e 
desenvolvimento da agricultura irrigada, atendidos os seguintes 
postulados básicos: 
I - preeminência da função social e utilidade pública do uso da água 
e solos irrigáveis; 
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Il - estímulo e maior segurança às atividades agropecuárias, 
prioritariamente nas regiões sujeitas a condições climáticas 
adversas; 
III - promoção de condições que possam elevar a produção e a 
produtividade agrícolas; 
IV - atuação principal ou supletiva do Poder Público na elaboração, 
financiamento, execução, operação, fiscalização e acompanhamento 
de projetos de irrigação (BRASIL, 1979, p.1). 

 

Seus objetivos eram claros quando se propunham ao interesse social, no 

fomento da segurança de atividades agropecuárias e na atuação do poder público 

enquanto ente responsável pelo planejamento, execução e avaliação da referida 

política, entretanto o desenrolar da mesma comprova um desvio de seu objetivo, 

uma vez que a irrigação hoje desenvolvida no Brasil é predominantemente privada, 

executada por grandes empresas nacionais e internacionais e no cultivo de 

monoculturas voltadas ao mercado externo. 

Sobre os rebatimentos do I PND se materializa a política da agricultura 

irrigada coordenada pelo DNOCS no Rio Grande do Norte, onde ocorre a 

implantação de quatro perímetros irrigados, por meio do aproveitamento hídrico de 

açudes públicos construídos pelo órgão, conforme espacializado na figura 8. 

O primeiro deles implantado no município de Cruzeta situado a 219 km da 

capital do estado, utilizando-se das águas do açude público Cruzeta que dispõe de 

uma capacidade hídrica de 35.000.000 m3, tendo iniciado no ano de 1972 e estando 

em plena operação no ano 1976, denominado de Projeto Cruzeta (ROCHA, 2005). 

Segundo dados da SUDENE (1977) apud Gomes (1979) o referido projeto tinha 

instalado no ano de sua plena operação 21 famílias em uma área irrigada de 129 ha. 

O perímetro Itans-Sabugi no município de Caicó entrou em plena operação 

no ano de 1977 utilizando águas da bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu, por meio 

dos açudes Itans em Caicó, distante 256km  da capital, este com capacidade de 

81.750.000 m3, e do açude Sabugi com 65.334.000 m3 de capacidade de 

armazenagem, localizado no município de São João do Sabugi, distante 293 km da 

capital do estado.   

O perímetro Pau dos Ferros, fazendo uso da disponibilidade hídrica de 

54.846.000 m3 do açude que homenageia a cidade que se encontra a 400 km da 

capital na região do Alto Oeste Norte-riograndense. O funcionamento do projeto teve 

inicio no ano de 1973, mas começou a operar em 1980. 
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Segundo Rocha (2005) nestes três perímetros irrigados as culturas 

desenvolvidas foram o tomate destinado à atividade industrial, feijão e arroz. O 

tomate era destinado ao abastecimento de indústrias agroalimentícias do Nordeste, 

sendo as principais, a indústria Peixe e a Palmeiron, ambas sediadas em 

Pernambuco, demonstra um circuito regional dos produtos irrigados desenvolvidos 

nestes perímetros. 
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Figura 8: Localização dos açudes em que foram implantados os perímetros de irrigação no RN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: IDEMA 
Elaboração: Diego Tenório da Paz e Alexandre Alves de Andrade 
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No período de 1974/79 foi implantado o II Plano Nacional de 

Desenvolvimento – II PND – por meio do qual seria planejada a política de irrigação 

no Nordeste, colocando a SUDENE como órgão supervisor de toda a política do 

Governo Federal executada na região pelo DNOCS e CODEVASF, visando atingir a 

meta de 225 mil hectares no seu período de vigência, tendo no Programa de 

Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste – POLONORDESTE – sua 

principal fonte de recursos financeiros. 

Atendendo a política do II PND é que se instala o quarto perímetro irrigado 

no Rio Grande do Norte, o Projeto Baixo Açu. Segundo Rocha (2005), esse projeto 

veio como resposta à construção da Barragem Engº. Armando Ribeiro Gonçalves 

que perenizou o Rio Piranhas-Açu e provocou uma série de inquietações sociais, 

mudando a organização socioespacial de um significativo número de famílias do 

vale do Açu. A esse respeito relatou Felipe, 

 

A maneira como o projeto foi imposto e os custos sociais e 
econômicos do mesmo geram o repúdio e a revolta por parte da 
população da área de abrangência do projeto. [...] As conseqüências 
sociais e econômicas do projeto repercutiram de forma negativa por 
todo o vale do Açu. As expectativas de desapropriação dos terrenos 
mais férteis da várzea levaram, mesmo antes do projeto implantado, 
à estagnação da economia agrária da área, de vez que os bancos 
cortaram o crédito para os agricultores situados na área de 
desapropriação (67 mil hectares) e, quando ocorreram as 
desapropriações, as mesmas foram feitas nas bases sempre 
injustas, que vêm caracterizando a ação do DNOCS neste tipo de 
projeto (FELIPE, 1986, p. 79 -80). 

 

Assim, constata-se que a iniciativa governamental na instalação de objetos 

fixos não tinha uma aceitação social de pronto, devido à instabilidade e insegurança 

que as obras causavam, exatamente por modificar a forma de apropriação que a 

população local tinha com a natureza. O Projeto Baixo Açu teve duas fases de 

implantação. A primeira constituía a delimitação de 3.000 mil hectares destinados a 

atender os pequenos produtores. Na segunda fase mais 3.000 mil hectares, sendo 

que dessa vez destinadas às grandes empresas instaladas no vale, como é o caso 

da Agroknoll, Frunort, Finobrasa e outras que já desenvolvia atividades desde a 

década de 1960, ou empresas prestes a instalarem-se. O projeto misto de irrigação 

no vale do Açu se diferenciava dos demais instalados no estado, pois impactava 
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diretamente no complexo agrícola instalado com base no tripé algodão-pecuária-

cera de carnaúba. 

Sobre esse assunto, Rocha (2005) traçou um panorama da atual situação 

dos perímetros irrigados no Rio Grande do Norte, assim expressando; 

 

A situação atual, após a criação desses quatro Perímetros Públicos 
Irrigados, é a seguinte: os lotes, pouco a pouco, foram sendo 
comercializados e formaram grandes áreas de produção privada, 
evidenciando uma completa distorção dos Programas iniciais, que 
tinham como meta forjar um grande contingente de irrigantes entre 
os pequenos produtores locais deslocados para os Perímetros. O 
Projeto “Baixo – Açu” apresenta, hoje suas terras sob controle da 
Iniciativa Privada: são fruticultores exportadores [...] Quanto aos 
Projetos “Cruzeta” e “Itans-Sabugi”, dele, nada restou. Hoje, as áreas 
estão abandonadas e cobertas por ervas daninhas e capim (ROCHA, 
2005, p. 140 – 141). 

 

Concordamos com o exposto por Rocha (2005), tendo em vista que os 

objetivos dos projetos amparados pela Política Nacional de Irrigação expressos na 

Lei 6.662, não foram alcançados, ou estes, que propugnavam o combate aos efeitos 

das secas e a criação de empregos entre os pequenos produtores visando à 

elevação do nível de renda, não eram seus reais objetivos, haja vista que tais 

projetos beneficiaram principalmente as empresas privadas que se instalaram no 

vale do Açu. Situação semelhante se repetiu em outros perímetros públicos de 

Irrigação como o projeto Jaíba/MG, e Baixo de Irecê e Salitre/CE.  

Na década de 1980 a Política Nacional de Irrigação passa por ajustes no 

redirecionamento dos seus objetivos, exemplo marcante desse período se da por 

meio da crescente instalação de empresas em detrimento de famílias de colonos, 

privilegiando agentes capitalizados e com maior habilidade gerencial na implantação 

dos lotes irrigados.   A possibilidade de execução da política de irrigação por parte 

da iniciativa privada já havia sido sinalizado desde o PPI na década de 1970 com as 

orientações e direcionamentos à implantação do Programa Nacional para o 

Aproveitamento Racional das Várzeas Irrigáveis – PROVÀRZEAS – em 1981, e 

confirmada pela lei 6.662 no artigo 4 inciso VI , colocando o poder público como 

responsável por “incentivar o desenvolvimento de programas estaduais e municipais 

de irrigação e a implantação de projetos particulares” (BRASIL, 1979, p.2). Neste 
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mesmo sentido foi criado o Programa de Financiamento de Equipamentos de 

Irrigação – PROFIR – em 1982. 

Iniciando-se o período de redemocratização política do país em 1986, no 

âmbito da política de irrigação, é instituído o Programa Nacional de Irrigação – 

PRONI - tendo por meta a instalação de 1 milhão de hectares irrigados no Nordeste, 

e 2 milhões para o restante do país, e o Programa de Irrigação do Nordeste – 

PROINE (COLEHO NETO, 2009). Ambos com o estabelecimento de metas 

audaciosas no tocante a expansão da área irrigada no país e em especial na região 

Nordeste. Estes programas revelam também uma mudança de ordem política no 

direcionamento da irrigação colocando a mesma a ser desenvolvida prioritariamente 

pela iniciativa privada. Fato constatado pelo decreto 2.032 de 1987 colocava em 

favor do investidor privado o ressarcimento de 50% do investimento em irrigação 

realizado por pessoa física ou jurídica com recursos do Tesouro Nacional. Caberia 

ao Estado o provimento de infraestrutura com a construção de obras hidráulicas, 

elétricas, estradas e no desenvolvimento de pesquisas agronômicas e tecnológicas 

(GONÇALVES NETO, 2009).  

Dentre as primazias estabelecidas na esfera do PRONI, Gonçalves Neto 

(2009, p. 9) elenca suas principais prioridades de atuação, considerando os arranjos 

espaciais existentes, dentre elas: 

 

1 irrigação das regiões tradicionalmente vinculadas à produção de 
grãos; 
2 irrigação das regiões produtoras  de hortaliças nos cinturões verdes 
dos grandes centros consumidores; 
3 irrigação das regiões pioneiras e de expansão agrícola, vinculadas 
à produção de grãos e voltadas aos corredores de exportação. 
 

 
Os rebatimentos destes princípios de atuação, concentraram-se em 

especial, em áreas historicamente fontes no desenvolvimento de uma agricultura 

capitalista como os estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, assim como nos 

estados de expansão da froint agrícola dos anos 1980 e 1990 como Goiás, Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul. 

O PRONI e o PROINE são contemporâneos ao Plano Nacional de Reforma 

Agrária – PNRA – no entanto não há articulação entre os mesmo, as áreas de 

atuação dos referidos programas são distintas o que demonstra um planejamento 
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setorial na formulação das políticas de irrigação, de reforma agrária e de combate às 

desigualdades existentes no campo brasileiro. 

Apresentando um substancial crescimento em número de hectares irrigados 

entre os anos de 1970 e 1980 com médias de 6,4% e 5,5%, respectivamente. A 

distribuição regional, expressão concreta da política de irrigação em execução, 

reflete a formação de áreas de densidade e rarefação irrigadas, com o 

favorecimento de algumas áreas historicamente consolidadas na prática de irrigar 

suas culturas, na adoção de capital e tecnologia. Na tabela 3 podemos observar as 

proporções na evolução e concentração de áreas irrigadas por macrorregião no 

país. 

 

Tabela 3: Superfície Irrigada no Brasil, por macrorregião.  
 

REGIÃO 
1970 1975 1980 1989(1) Total 

1000ha % 1000ha % 1000ha % 1000ha % ha 

Sul 465 59 535 49 725 48 900 38 2625 

Sudeste 185 23 349 32 429 29 780 32 1743 

Nordeste 116 15 163 15 261 18 420 17 960 
Centro 
Oeste 15 2 36 3 56 4 290 12 397 

Norte 5 1 5 1 10 1 20 1 40 

Total 786(2) 100 1088 100 1481 100 2410 100   
Adaptado de Carvalho (1986) apud Assirati (1994) 

(1) Os dados de 1989 são estimativas do autor 
(2) Em Assirati (1994) o somatório dessa coluna é de 796, acreditamos que houve erro 

no somatório dos dados, uma vez que fizemos por á conferências dos mesmos e 
encontramos o valor que apresentamos. 

 

Visando um desenvolvimento endógeno para a Região Nordeste, nos anos 

1980, o Ministério da Irrigação realizou uma série de estudos sobre a densidade das 

agroindústrias e das características geográficas e econômicas da região. Com base 

num levantamento de dados e amparados pela teoria dos pólos de desenvolvimento, 

em 1989 foram identificados 14 pólos agroindustriais, que posteriormente serviram 

de base ao Projeto Pólos de Desenvolvimento Integrado do Nordeste, implantados 

pelo Banco do Nordeste e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no 

âmbito do plano plurianual Brasil em Ação (1996 – 1999), já no Governo de 

Fernando Henrique Cardoso (ACCARINI, 2002).  
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A partir da identificação das áreas com potencial para o desenvolvimento 

social e econômico com base na agroindustrialização foram selecionados, como 

ensaio piloto, 10 (dez) pólos agroindustriais na Região Nordeste, conforme 

caracterizados na tabela a seguir.  

 

Tabela 4: Áreas selecionadas para compor o Projeto Pólos de Desenvolvimento 
Integrado do Nordeste. 

Pólo Área (km2) Principais Produtos 

1. Norte de Minas Gerais (MG) 12.607 Frutas e hortaliças 
2. Petrolina (PE)/Juazeiro(BA) 24.385 Frutas e hortaliças 
3. Assu (RN) / Mossoró(RN) 6.597 Frutas e hortaliças 
4. Vale do Jaguaribe (CE) 8.299 Frutas e hortaliças 
5. Alto Piranhas (PB) 3.591 Frutas, hortaliças e algodão 
6. Oeste Baiano (BA) 46.255 Arroz, milho e soja 
7. Sul do Maranhão (MA) 42.080 Arroz, milho e soja 
8. Uruçuí-Gurguéia (PI) 53.639 Arroz, milho e soja 
9. Bacia Leiteira de Alagoas (AL) 4.146 Leite, frutas, hortaliças e grãos 
10.Sul de Sergipe (SE) 8.336 Citricultura e pecuária 
Adaptado de Banco do Nordeste (1998); Accarini (2002).  

 

Os cinco primeiros pólos foram selecionados pela sua base técnica 

amparada na agricultura irrigada. A ideia dos Pólos de Desenvolvimento surgia 

como alternativa a superação das desigualdades econômicas e sociais 

apresentadas pela região Nordeste. Tais pólos foram conceituados por Accarini 

(2002, p. 12) como “espaços geográficos nos quais há numero reduzido de 

atividades econômicas responsáveis pela maior parte da produção e da renda e, por 

esse motivo, capaz de alavancar o processo de desenvolvimento do espaço onde 

atua e de seu entorno”. Tal formulação teve suporte teórico na teoria dos Pólos de 

(Crescimento) Desenvolvimento (1955) do francês François Perroux, amplamente 

difundida pela ação governamental com o intuito de legitimar sua ação, na medida 

em que possibilitava o domínio da técnica na agricultura. 

Nunes et al (2006), aponta que para Perroux a ideia de pólo de 

desenvolvimento se referia a uma determinada região caracterizada como pólo de 

influência e atração por possuir uma dinâmica econômica e social definida, e ser 

dotada de processos contínuos e potenciais de inovação tecnológica, alta 

mobilidade de fatores, e de intenso relacionamento institucional. Assim, o 

desenvolvimento não se propaga de forma difusa pelo espaço, mas se concentra em 
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pontos que detenha condições especiais, irradiando-se para áreas vizinhas. Deste 

modo o desenvolvimento de uma região é induzido pela concentração de esforços 

em um determinado espaço, que passaria a constituir o Pólo de Desenvolvimento.  

Tomando como referência o Pólo de Desenvolvimento Integrado 

Açu/Mossoró no Rio Grande do Norte, Nunes et al (2007, s/p) ressalta que o mesmo 

não foi capaz de “liberar sinergia para que o desenvolvimento ocorra de maneira 

autônoma e endógena – e de forma espontânea”. Observando que a intervenção 

estatal não contribuiu para o desenvolvimento rural dos pequenos produtores, na 

prática o projeto beneficiou grandes empresas do agronegócio no segmento 

frutícola, ocasionando concentração de terras e dependência econômica, 

acentuando a divisão agrícola do trabalho em sua área de abrangência. 

Santos (2007) afirma que quando esta teoria passou a ser valorizada, seu 

conteúdo foi negligenciado, em favor de sua forma, técnicas e modelos, tornando-se 

vítima de sua própria popularidade, no momento em que o slogan da vez era o 

planejamento. Complementa ainda que não pode haver planejamento visando o 

crescimento econômico social sem a organização espacial. O Autor admite ainda 

que embora muitos tenham se amparado ideologicamente nesta proposição teórica, 

ela raramente foi aplicada de fato, uma vez que se via o espaço meramente pela 

esfera econômica, desconsiderando a população e seus anseios, assim este espaço 

tornaram-se o espaço das empresas. 

Com o aprofundamento das políticas neoliberais na década de 1990, 

fortalecendo a entrada de capital estrangeiro e consolidando o Brasil na chamada 

globalização, por meio da padronização nas esferas produtivas e econômicas, a 

Política Nacional de Irrigação e Drenagem é inserida neste processo via a 

elaboração do Projeto Novo Modelo de Irrigação em 1999, integrante do Programa 

Avança Brasil. Na perspectiva da elaboração desse novo modelo de irrigação a 

exportação é perseguida como objetivo principal por parte do governo e dos 

irrigantes, para esse fim, o Estado agiu como mediador articulando a participação de 

diversos agentes, dentre os quais, destacam-se: 

 

Organismos estatais e intergovernamentais, nacionais e 
estrangeiros: Ministério do Planejamento e Gestão. Ministério da 
Integração Nacional, Banco do Nordeste e Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), na condução das atividades; Consultorias 
privadas: Consórcio PLENA – Consultoria de Engenharia Agrícola 
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Ltda., Fundação Getúlio Vargas (FGV), e Projetos Técnicos Ltda 
(PROJETEC);Empresários Agrícolas e investidores da agricultura 
irrigada; Consultores individuais de países com experiência em 
agricultura irrigada, a exemplo dos Estados Unidos, França, 
Espanha, Israel e México, dentre outros (GONÇALVES NETO, 2009, 
p. 10). 
 

Considerando os perímetros irrigados implantados no Rio Grande do Norte, 

na atualidade, o único projeto que logrou, parcialmente, êxito foi o Baixo Açu, devido 

sua natureza mista (público-privada) e com a sua inserção no chamado Agropólo de 

Desenvolvimento Integrado Açu/Mossoró, que abrange municípios produtores 

adjacentes a Assu e Mossoró, num total de 15 municípios. O sucesso da produção 

irrigada neste espaço se deu, nos lotes em que a iniciativa privada tomou sob o 

controle técnico da área. No Baixo Açu, os grandes fruticultores irrigantes 

canalizaram sua produção para o cultivo de frutícolas destinadas à exportação, o 

que ampliou o nível técnico da produção e permitiu a ampliação de sua influência 

para o município de Mossoró e adjacências.  

A inexpressiva participação de pequenos e médios produtores no segmento 

frutícola perdura nos dias atuais, em reportagem do jornal Tribuna do Norte, 

vinculada em janeiro de 2013 é apresentada a situação do perímetro irrigado baixo 

Açu, segundo Lira (2013) “em torno de 3,5 mil hectares dos seis mil destinados à 

produção nunca foram usados, dos quais muitos estão nas mãos de empresas e 

pequenos produtores”. A matéria destaca, ainda, que os lotes da segunda etapa são 

usados para especulação fundiária, estando em operação cerca de 40% da área 

destinada ao projeto. O descaso e abandono com os recursos públicos podem ser 

visualizados nos lotes, conforme demonstrado na figura 9 retirada da reportagem. 
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Figura 9: Depredação e abandono no canal de irrigação Baixo Açu – RN. 
 

 

Fonte: Nascimento, 2013. 

 

No entanto, ocorreu a canalização da produção destinada ao segmento 

fruticultor para o mercado de exportação por parte das grandes empresas, em 

virtude das rugosidades históricas presente na região, desde a empresa MAISA, 

atualmente falida. Tal constatação pode ser observada nos principais produtos 

agrícolas da pauta de exportação do Rio Grande do Norte, no período de 1996 a 

2012 (ver apêndice A). Veremos importante participação de produtos como melão, 

melancia, banana, uva, coco, manga, goiaba, abacaxi e castanha de caju, com 

exceção do coco e da castanha de caju todos os demais produtos são 

desenvolvidos por meio da irrigação. O melão dentre estas e outras culturas 

desenvolvida merece apreciação mais aguçada uma vez que trata-se de uma cultura 

de ciclo curto, em torno de 60 dias e por se constituir não somente no principal 

produto agrícola do estado, mas também no principal produto de exportação. 

A política de irrigação executada no Brasil, e com seus reflexos no Rio 

Grande do Norte, a grosso modo pode ser assim delineada. Num primeiro, momento 

legitimava a criação de inúmeros reservatórios d’água para combater os efeitos das 

secas, que para muitos eram vistas como a fonte de todas as mazelas da região 

Nordeste, contribuindo para manutenção da classe dos senhores de terra, dando 



98 
 

maior poder econômico, tornando muitas das vezes nos senhores da água. Num 

segundo momento, favorecia a absorção de tecnologia no campo por meio da 

instalação de áreas de irrigação, posteriormente liberava a mão-de-obra do campo 

para os grandes centros urbano-industriais que se consolidavam, principalmente na 

região Sudeste. Por fim, patrocinava o desenvolvimento de fazendeiros com a 

implantação de açudes e facilidades de crédito no desenvolvimento das suas 

plantações. Entretanto o discurso ideológico pautava-se na solução dos efeitos 

calamitosos decorrentes da estiagem própria do semiárido nordestino. O quadro a 

seguir mostra sumariamente as principais ações desenvolvidas no Brasil ao longo do 

século XX. 
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Quadro 2: Sistematização e Periodização da Política Nacional de Irrigação (século XX) 

1 º Período: Ações sem efeitos de irrigação          
           

Criação de autarquias e engenharia de grande açudagem 

1902 -1909 1910 -1959 

Comissões 
de 

Açudagem 
e Irrigação 

/ Ceará 
1902 - 
1906 

Comissão 
de Estudos 

e Obras 
Contra as 
Secas /RN 
1902- 1906 

Comissão 
de 

Perfuração 
de Poços/ 
RN 1902-

1906 

Inspetoria de 
Obras Contra as 
Secas – IOCS  - 

1909 

Inspetoria 
Federal de Obras 
Contra as Secas 
– IFOCS 1919 

O Combate às secas 
passou a ser 

constitucional - 1934 

Criação do Polígono das 
Secas - 1936 

Departamento 
Nacional de 
obras Contra 
as Secas - 
DNOCS - 

1945 

Criação da 
SUDENE - 1959 

2 º Período: Ações com efeitos de irrigação    

Instituição da Política Nacional de Irrigação - Utilização das águas armazenadas 

1960 – 1989 1990 e século XXI 

Criação do 
GEIDA -                  

1968  

Plano 
Nacional de 

Combate 
aos Efeitos 
das Secas - 
Implantação 

de 
Perímetros 
Públicos de 
Irrigados - 

1970 

I Plano 
Nacional 

de 
Irrigação - 

1/3 do 
Brasil era 

apto a 
irrigação - 

1971 

I Plano Nacional 
Desenvolvimento 

– 40 mil há de 
irrigação no 

Nordeste - 1972 

II Plano Nacional 
de 

Desenvolvimento 
– 225 mil há de 
Irrigação - e a 

criação da 
CODEVASF - 

1974 

Criação 
da Lei 

6.662/79 
- Institui 

a 
Política 

Nacional 
de 

Irrigação 
- 1979 

Criação do 
PROVARZEA- 

1981 

Criação 
do 

PRONI 
e 

PROINE 
- 1986 

Introdução das 
políticas 

neoliberais e 
direcionamento 
dos produtos 
irrigados ao 

mercado 
externo - 

década de 
1990 

Criação da 
Secretária 

Nacional de 
Irrigação - 

Ministério da 
Agricultura e 

Reforma 
Agrária - 1990 

Secretária 
Nacional de 
Irrigação - 

vinculada ao 
Mistério do 

Desenvolvimento 
Social - 2011 

           

Elaboração: O Autor 2012 
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No quadro 2 observamos que as ações empreendidas no âmbito da 

política nacional de irrigação no Brasil dividem-se em dois macro períodos de 

aproximadamente meio século, onde cada um deste apresentam dois 

subperíodos. No primeiro período, de 1902 a 1959 temos uma política sem fins 

reais de irrigação, suas obras consistiram na construção de grandes açudes 

para o represamento hídrico, dentro deste primeiro período temos dois 

subperíodos, um de 1902 a 1909, no qual a criação de autarquias estava 

preocupada em “combater” localmente os efeitos das secas no Ceará e Rio 

Grande do Norte, e, no segundo momento, de 1919 a 1959, temos a 

federalização das instituições criadas, o reconhecimento constitucional 

incluindo recursos para a execução das obras a serem desenvolvidas, sem no 

entanto, ter uma alteração política das ações desenvolvidas. 

No segundo período, de 1960 aos dias, atuais temos um 

redirecionamento político nas ações governamentais, onde juntamente com a 

construção de açudes surgia a instalação de áreas públicas de irrigação a 

serem cultivadas por pequenos agricultores. Neste período temos dois 

momentos distintos, no primeiro deles de 1960 a 1989, a irrigação foi vista 

como alternativa ao enfretamento das desigualdades regionais nos diversos 

planos de governo desenvolvidos para o Brasil e em especial para o Nordeste, 

como instrumento do planejamento caberia à irrigação a mobilidade econômica 

e social dos nordestinos. No entanto o grande problema dessa estratégia foi 

sua desarticulação com problemas estruturais como a manutenção da posse 

da terra nas mãos de grandes proprietários, e a burocracia na tomada de 

crédito de apoio técnico aos projetos irrigados.  

O segundo momento desse período se inicia na década de 1990 e se 

estende aos nossos dias, com a introdução aguda das políticas neoliberais, a 

irrigação passou a ser encarada como uma alternativa meramente econômica a 

serviço do mercado, seus produtos deveriam ser padronizados em escala 

planetária, com elevado valor agregado e normatizado de acordo com os 

interesses dos compradores, grande parte destes pertencentes ao exterior. 

Sabemos da complexidade existente por traz da Política Nacional de 

Irrigação, e que a discussão por nós nesta seção empreendida não abarcou de 

forma ampla todas as nuances e interesses, nem mesmo os rebatimentos 

desta no território Nacional, quiçá no território Potiguar, esperamos no entanto, 
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dentro dos nossos objetivos termos conseguido analisar a ação do Estado, via 

formulação de políticas públicas, no que concerne a configuração técnica e 

normativa que possibilitaram a formação de circuitos espaciais produtivos 

agrícolas como reflexo da política de irrigação, dentre eles o circuito espacial 

produtivo do melão, o qual pretendemos investigar a partir da realidade Norte-

Riograndense. 

 Tentar mensurar o uso do território pela fruticultura irrigada traçando 

os vários circuitos espaciais produtivos das diversas culturas abrangidas por 

essa técnica no território Norte-Riograndense é tarefa por demais audaciosa e 

complexa para se realizar em um único trabalho, por isso elegemos a cultura 

do meloeiro para demonstrar, ainda que de forma sucinta, o uso do território 

pela fruticultura irrigada, a partir da compreensão do circuito espacial produtivo 

do melão, partindo dos municípios produtores e buscando visualizar sua escala 

de abrangência e os agentes envolvidos em sua realização. 

Apesar da oficialização, via políticas públicas, de uma área destinada 

ao cultivo de frutas trópicas irrigadas no Rio Grande do Norte, a fruticultura se 

desenvolve em outras áreas do estado, nosso recorte espacial de analise não 

abrange todos os municípios produtores de frutas, haja vista a extensão 

territorial empreendida, nem mesmo todos os municípios inserido no chamado 

Agropólo de Desenvolvimento Integrado Açu/Mossoró, nossa analise com foco 

na delimitação do circuito espacial produtivo do melão, abrangerá os 

municípios produtores desta cultura, onde a mesma tenha significativa 

predominância entre as atividades produtivas econômicas dos municípios em 

foco. 

Traçando um ranking de produção da cultura do meloeiro no Rio 

grande do Norte no período de 1990 a 2011, observamos uma predominante 

tendência nos municípios inseridos no chamado Pólo Açu/Mossoró com 

participação significativa dos municípios de Baraúna e Mossoró na liderança 

produtiva desta cultura, conforme pode ser visualizado na tabela XX, desse 

modo nossa analise partirá dessas unidades municipais a fim de se 

compreender a formulação desse circuito produtivo, que coloca o Rio Grande 

do Norte como maior produtor nacional do fruto em destaque, bem como os 

principiais rebatimentos na configuração territorial necessária ao 

desenvolvimento desta atividade econômica.  
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Tabela 5: Ranking dos municípios produtores de melão no RN – 1990 a 2011. 

Ano 

1º 2º 3º 

Município 
Qtd. 

Produzida(t) 
Município 

Qtd. 
Produzida(t) 

Município 
Qtd. 

Produzida(t) 

1990 Carnaubais 12.417 Açu 7.920 Mossoró 2.805 

1991 Carnaubais 13.127 Açu 8.987 Mossoró 8.925 

1992 Carnaubais 18.400 Mossoró 8.925 Açu 5.180 

1993 Carnaubais 13.500 Mossoró 11.050 Açu 7.320 

1994 Carnaubais 13.775 Mossoró 11.220 Açu 5.075 

1995 Mossoró 60.450 Carnaubais 10.875 Açu 2.896 

1996 Mossoró 65.000 Carnaubais 11.200 Ipanguaçu 4.625 

1997 Mossoró 55.000 Carnaubais  10.640 Baraúna 3.800 

1998 Mossoró 55.000 Baraúna 38.000 Carnaubais  12.960 

1999 Baraúna 56.052 Mossoró 29.700 Carnaubais 11.600 

2000 Baraúna 54.000 Mossoró 25.650 A .Rodrigues1 4.000 

2001 Mossoró 81.881 Baraúna 33.000 Upanema 4.800 

2002 Baraúna 104.500 Mossoró 62.500 Upanema 7.200 

2003 Baraúna 104.784 Mossoró 65.000 Upanema 8.120 

2004 Baraúna 90.000 Mossoró 48.600 Upanema 10.730 

2005 Baraúna 89.900 Mossoró 44.712 Upanema 9.000 

2006 Mossoró 132.000 Baraúna 99.200 S.M.doGostoso*2 3.200 

2007 Mossoró 140.000 Baraúna 68.510 Parazinho* 6.160 

2008 Mossoró 56.000 Baraúna 30.000 Parazinho* 4.400 

2009 Mossoró 168.000 Baraúna 18.000 Macau*  3.750 

2010 Mossoró 186.000 Baraúna 36.000 Galinhos* 5.400 

2011 Mossoró 198.400 Baraúna 42.000 Galinhos* 6.000 

Fonte: Adaptado IBGE - PAM (2012). 
1Alto do Rodrigues 
2São Miguel do Gostoso 
*Cidades não pertencentes ao Agropólo Açu/Mossoró 

 

Apesar do predomínio dos municípios de Baraúna e Mossoró no cultivo 

do melão, esta atividade no período de 1990 a 2011 se disseminou por varias 

unidades municipais a fim de expandir a área cultivada. Alguns municípios 

tiveram apenas produção experimental, outros apresentam uma produção com 

índices de produtividade mais de forma descontinuas, ficando os municípios 

citados com as maiores áreas e quantidades plantadas em todo esse período, 

mostrando a especialização produtiva nesta cultura. A figura 10 mostra todas 

as unidades municipais que tiveram registro da produção de melão acima de 

uma tonelada.    
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Figura 10: Municípios com registro da produção de melão no Rio Grande do Norte – 1990 a 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Encanto 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal – 2012 Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 
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Dentre os vários elementos técnicos e normativos necessários ao 

desenvolvimento da produção irrigada de melão, desde seu plantio à sua 

comercialização, temos uma gama de agentes e escalas envolvidos, merece uma 

apreciação mais apurada o papel que o crédito exerce nesse contexto produtivo, 

uma vez que por meio dele é impulsionada a circulação da mercadoria e dos 

insumos necessários a sua produção, por tanto nos deteremos neste momento a 

observa de que modo à política de crédito rural se materializa no Rio Grande do 

Norte por meio do crédito destinado ao cultivo de melão irrigado. 

 

3.3 A POLÍTICA DE CRÉDITO RURAL E SEUS REBATIMENTOS NA PRODUÇÃO 

DE MELÃO NO TERRITÓRIO POTIGUAR 

 

O crédito foi um dos vetores da modernização agrícola no Brasil, certamente 

um dos elementos mais preponderantes e imperativos desse processo, a fluidez de 

capitais se colocou como elo entre a indústria e a agricultura, do mesmo modo que 

interligava o Brasil e o mundo no período onde a globalização era vislumbrada não 

como efetividade completa, mas em vias de concretização. Tomando o dinheiro 

como uma das formas mais intensas e presentes de crédito empreendido nas 

atividades agrícolas, percebemos que os territórios com maiores possibilidades de 

reproduzi-lo são eleitos como arenas produtivas especializadas cujo fim é a 

circulação do crédito para uma maior geração do lucro, ou de uma mais valia 

territorial, Santos (2004) esclarece que; 

 

o território se apresenta como uma arena de movimentos cada vez 
mais numerosos, fundados sobre a lei do valor que tanto deve ao 
caráter da produção presente em cada lugar como às possibilidades 
da circulação. O dinheiro é, cada vez mais, um dado essencial para o 
uso do território (SANTOS, 2004, p. 99). 

 

Os múltiplos usos empreendidos no/do território por uma gama de agentes 

com interesses diversos e conflitantes tendem a se modificar ao longo do tempo, e 

desse modo cada período histórico traz consigo um conjunto de novos usos 

territoriais sem abolir os já existentes, apresentando também nossas finalidades e 

importância ao crédito. Tomando a globalização como momento histórico atual, 

vemos que o conjunto de técnicas disponíveis possibilitaram a implantação de um 
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dinheiro fluido, relativamente invisível, quase abstrato, mas de suma importância à 

configuração  e organização territorial-econômica planetária vigente, ditando de 

certo modo uma ordem aos lugares, possibilitando uma divisão internacional do  

trabalho com características próprias. 

Tomando o crédito no período histórico atual, a globalização, observamos 

dentre suas características a fluidez de capitais, acelerada pelas tecnologias da 

informação e comunicação (SANTOS, 1999). As mudanças ocorridas no sistema 

financeiro mundial, desencadeadas pela desregulamentação e liberalização dos 

mercados pós 1970, fenômeno liderado pelos Estados Unidos, fez-se presente nos 

diferentes campos da realidade social. Neste período da globalização, o crédito, 

mais do que antes, apresenta uma expressiva importância nas atividades 

econômicas, estejam estas situadas nos espaços urbanos ou rurais. 

Neste contexto, o modus operandi utilizado para fazer circular o dinheiro, um 

equivalente universal do crédito (SANTOS, 2004), ganha novos arranjos, novos 

nexos perante a organização social, econômica e política dos lugares, impondo 

novas adaptações aos interesses de reprodução capitalista, frutos de uma 

verdadeira inteligência global dentro de uma ordem imposta por uma contabilidade 

também global, desse modo; 

 

Nas condições atuais, as lógicas do dinheiro impõem-se àquelas da 
vida socioeconômica e política, forçando mimetismos, adaptações, 
rendições. Tais lógicas se dão segundo duas vertentes: uma é a do 
dinheiro das empresas que, responsáveis por um setor da produção, 
são, também, agentes financeiros, mobilizados em função da 
sobrevivência e da expansão da cada firma em particular; mas, há, 
também, a lógica dos governos globais, Fundo Monetário 
Internacional, Banco Mundial, bancos transvestidos em regionais 
como BID. É por intermédio deles que as finanças se dão como 
inteligência geral (SANTOS, 2004, p. 100). 

 

Globalização financeira ou financeirização global (DIAS, 2009) são 

expressões usadas para designar esse novo cenário onde o crédito hipercapilariza 

sua atuação. No Brasil, a presença intensiva de capital no território nacional tornou-

se possível graças às transformações técnicas e normativas que as instituições 

financeiras se empenharam em desenvolver nas últimas décadas do século XX, com 

especial participação do Estado como mediador e formulador de políticas que 
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viabilizaram maior descentralização do crédito, e consequentemente maior 

circulação de capital.  

A importância do dinheiro e de sua circulação, típicos do processo de 

financeirização contemporânea (DIAS, 2009) tem despertado o interesse das 

diversas áreas do conhecimento. Por meio de diferentes olhares busca-se 

compreender a dinâmica da oferta de crédito e da circulação do dinheiro no território, 

estabelecendo-se redes financeiras, comandadas por atores que atuam em escalas 

transnacionais, acentuando a divisão territorial do trabalho e contribuindo, nos 

dizeres de Corrêa (1989) com a gestão do território, assim; 

 

Por gestão do território entende-se resumidamente, as ações 
exercidas pelos agentes sociais, privados e públicos, no sentido de 
apropriar-se de um território e controlar sua organização sócio-
espacial. Visam estas ações garantir a reprodução do sistema social 
do qual os agentes que dispõem de poder constituem os gestores do 
território (CORRÊA, 1989, p. 17). 
 

Vale salientar que os agentes financeiros públicos são indutores de atividades 

econômicas, enquanto os agentes privados buscam os lucros das atividades 

econômicas já instaladas. É através da circulação do dinheiro e da oferta de crédito 

que estes agentes exercem forte influência na gestão territorial. 

 O exame dos fenômenos financeiros não é recente, apesar de nos últimos 

tempos ter se intensificado. Harvey (1990) faz uma apreciação do dinheiro, do 

crédito e das finanças e aponta que estes elementos foram, também, analisados por 

Karl Marx sem, no entanto, saber precisar o valor que Marx os atribuiu.   

O dinheiro enquanto mercadoria “converte-se em capital, o capital em fonte 

de mais-valia” (MARX, 2004) e pode ser utilizado como forma de crédito para 

garantir o desenvolvimento de uma determinada atividade econômica, entretanto 

não é a única forma de crédito que existe. No período atual onde a técnica e a 

informação são elementos que contribuem sumariamente para a apropriação do 

território, novas formas de crédito surgem e a organização territorial passa 

essencialmente pela atividade financeira. 

 

Antes, o território continha o dinheiro, em uma dupla acepção: o 
dinheiro sendo representativo do território que o abrigava e sendo, 
em parte, regulado pelo território, considerado como território usado. 
Hoje, sob influência do dinheiro global, o conteúdo do território 



107 
 

escapa a toda regulação interna, objeto que ele é de uma 
permanente instabilidade, da qual os diversos agentes constituem 
testemunhas passivas (SANTOS, 2004, p. 101). 

 

O sistema financeiro, hoje global, graças à unicidade técnica (SANTOS, 

1999), possibilita fluxos de capitais e ordem vindos de organismos como o Banco 

Mundial e/ou Fundo Monetário Internacional, estabelecendo o fortalecimento e a 

integração dos sistemas técnicos hegemônicos das grandes potências financeiras, 

possibilitando a movimentação de grandes quantias de capitais instantaneamente, 

rompendo ou minimizando as barreiras de circulação. A instantaneidade da 

informação graças à convergência dos momentos (SANTOS, 1999) possibilita a 

formação de sistemas técnicos produtivos e financeiros com atuação transnacional. 

A atuação das instituições financeiras, assim, diversificam sua clientela 

estabelecendo novos nichos de mercado, os operadores financeiros passam a 

direcionar o crédito a segmentos produtivos utilizando o discurso, muitas das vezes 

endossado pelas ações do Estado, do desenvolvimento e da redução das 

desigualdades. Harvey (1990, p. 244) considera que: 

 
El sistema de crédito es um produto de los propios esfuerzos del 
capital para resolver las contradicciones internas del capitalismo. Lo 
que Marx nos va a mostrar es la forma como la solución del capital 
termina aumentando las contradicciones e vez de disminuirlas.  

 

Desse modo, o sistema de crédito como solução proposta pelo capital 

acentua as desigualdades uma vez que cria hierarquias e barreiras à sua tomada. 

Tal fenômeno pode ser exemplificado a partir da modernização da agricultura e com 

a expansão do agronegócio observada no Brasil, um processo que demandou altos 

investimentos para sua realização e excluiu parcelas significativas das populações 

camponesas. 

No Brasil, até o início dos anos de 1920 a base econômica instalada ficou 

conhecida como primário-exportador, onde a agropecuária, com ênfase na 

agricultura, produzia alimentos para a população urbana e garantia por meio das 

exportações as divisas necessárias às importações dos demais produtos. 

Entretanto, a expansão do segmento industrial deu início a um período de transição 

do modelo econômico que vigorava. A partir da década de 1930, mesmo de forma 

incipiente, o desenvolvimento de uma indústria de bens de produção e de insumos 

agrícolas levou a uma interdependência da agricultura com a indústria, sendo a 
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primeira dependente da segunda, inclusive com o direcionamento dos recursos 

financeiros destinados pela ação do Estado, sendo a tomada de crédito uma das 

formas de subsidiar o desenvolvimento de uma atividade econômica. 

O processo de industrialização, segundo Fürstenau (1987) pode ser 

exemplificado em dois períodos, o primeiro momento (1930 -1940) consistiu numa 

transição para uma economia urbana e industrial com destaque para o papel das 

cidades, já o segundo momento (1950-1960) é representado pela subordinação da 

agricultura à indústria, mediante a intervenção do Estado que agia “no sentido de 

harmonizar as relações de interdependência entre os dois setores”.  

Assim, os rumos dados à agropecuária visavam “manter o desempenho do 

setor agropecuário condizente com as mudanças no seu relacionamento com a 

indústria”, condição viabilizada com a consolidação da política agrícola que se 

articulava de forma global com o direcionamento desenvolvimentista industrial que o 

Brasil empreendeu a partir dos anos 1950 (FÜRSTENAU, 1987, p. 140) e que 

desencadeou uma série de reformas nas estruturas produtivas instaladas, dentre 

elas a reforma do sistema monetário-creditício, ocorrida entre 1965-1967 e com a 

estruturação do Sistema Nacional de Crédito Rural – SNCR - em 1965, que se 

insere no bojo destas transformações como uma nova modalidade de crédito, cujos 

objetivos colocou a agropecuária em condições de consumidora dos bens e insumos 

desenvolvidos pela nascente indústria. 

A modernização do campo, que ocorreu em concomitância com o 

famigerado processo de industrialização, foi possibilitada em grande medida graças 

ao crédito rural que agiu como vetor de modernização. Desse modo; 

 

Em torno do crédito rural gravitavam as atividades de assistência 
técnica, pesquisa agropecuária, seguro, armazenagem e todo um 
conjunto de ações ligadas a agroindustrialização das matérias-
primas do campo (BELK e PAULILLO, 2011, 03). 
 

A política de estabilização empreendida pelo governo militar executada via 

Plano Estratégico de Governo – PAEG 1964-1967, visando o controle inflacionário e 

as reformas fiscais e bancárias possibilitaram um cenário favorável ao 

desenvolvimento agrícola com a concessão de crédito a médio e longo prazo para 

custeio, investimento e comercialização, o que favoreceu o desenvolvimento 

vertiginoso de diversas culturas (FÜRSTENAU, 1987), fortalecendo o “antigo modelo 
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agroexportador” brasileiro, uma vez que “o país deixou de ser apenas um fornecedor 

de produtos tropicais (café, açúcar e cacau) e passou a exportar produtos que 

concorrem diretamente com a oferta de países ricos” (JANK, NASSAR e 

TACHINARDI, 2005, p.16) como a soja, a celulose e as frutas tropicais, em especial 

a partir da década de 1990 com a incorporação maciça dos princípios neoliberais na 

economia nacional. 

O Sistema Nacional de Crédito Rural – SNCR - institucionalizado pela lei 

4.829 de 1965 e regulamentado pelo decretado 58.380 de 1966 atribui ao crédito 

rural a prerrogativa de promover o “bem estar do povo” alocando o Banco do Brasil 

S.A, o Banco de Crédito da Amazônia S. A., o Banco do Nordeste do Brasil S. A., o 

Banco Nacional de Crédito Cooperativo com seus respectivos departamentos e 

carteiras especializadas, além dos bancos regionais, estaduais, privados e 

sociedades e cooperativas de crédito como responsáveis pela concessão do crédito 

rural. Ao Conselho Monetário Nacional foi atribuída a função de disciplinar essa 

modalidade de crédito, e ao Banco Central do Brasil coube: 

 
        I - sistematizar a ação dos órgãos financiadores e promover a 

sua coordenação com os que prestam assistência técnica e 
econômica ao produtor rural; 
        II - elaborar planos globais de aplicação do crédito rural e 
conhecer de sua execução, tendo em vista a avaliação dos 
resultados para introdução de correções cabíveis; 
        III - determinar os meios adequados de seleção e prioridade na 
distribuição do crédito rural e estabelecer medidas para o 
zoneamento dentro do qual devem atuar os diversos órgãos 
financiadores em função dos planos elaborados; 
        IV - incentivar a expansão da rede distribuidora do crédito rural, 
especialmente através de cooperativas; 
        V - estimular a ampliação dos programas de crédito rural, 
mediante financiamento aos órgãos participantes da rede 
distribuidora do crédito rural, especialmente aos bancos com sede 
nas áreas de produção e que destinem ao crédito rural mais de 50% 
(cinqüenta por cento) de suas aplicações (BRASIL, LEI 4.829 Art. 6º, 
1965). 
 

O SNCR utilizando-se de recursos públicos e privados possibilitou a 

absorção técnica-cientifica no campo, tendo seu ápice no período de 1966 a 1976. 

Belk e Paulillo (2011) consideram esse período como ponto crucial da modernização 

da agricultura no Brasil. Nos dizeres de Jank, Nassar e Tachinardi (2005, p.16) esse 

período foi “marcado predominantemente pelo crédito oficial farto e barato”. Graças 

à disponibilidade de crédito, novas áreas de fronteira agrícola surgiram com a 
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expansão da soja, do sul para o centro-oeste, resultado de investimento em 

pesquisa e tecnologia desenvolvida por instituições como a Escola Superior de 

Agronomia Luiz de Queiroz – ESLAQ, Universidade Federal de Viçosa – UFV, 

Instituto Agronômico de Campinas – IAC, EMPRABA, além de outras instituições 

públicas e privadas (JANK, NASSAR e TACHINARDI, 2005).   

A política do Estado (SANTOS, 1997) graças às finanças inseriu o território 

brasileiro no movimento da sociedade global. O dinheiro colocou em seu favor a 

fluidez do território, assentando sobre seu comando as atividades econômicas e 

alterando os tempos e as relações entre os lugares. 

As fontes de financiamento dessa modalidade de crédito eram diversas, 

sendo usados num primeiro momento os: “saldos dos depósitos à vista dos bancos 

comerciais; recursos dos fundos e programas agrícolas; outros recursos (depósitos à 

vista do Banco do Brasil, saldos líquidos do Tesouro Nacional e depósitos em 

moeda dos bancos comerciais no Banco Central)” (FÜRSTENAU, 1987, p. 146). A 

partir da resolução nº 69 de 22 de setembro de 1967, buscou-se viabilizar a 

participação dos bancos comerciais, estabelecendo que os mesmos deveriam 

destinar 10% dos depósitos a vista para o financiamento agrícola (FÜRSTENAU, 

1987).  

A inexpressiva participação de agentes financeiros privados dificultava a 

expansão do crédito rural pelo território nacional além de sobrecarregar os agentes 

financeiros públicos na concessão dessa modalidade de crédito, para Gonçalves 

Neto (1997, p. 126); 

 
O crédito agrícola, cujos principais problemas residiam na quase 
inexistente participação dos bancos privados, tendo sua operação 
centralizada nos bancos oficiais que, por vez, sofrem de escassez de 
recursos, limitado número de agência, etc., acrescido da pouca 
disseminação de cooperativas de produção (que poderiam ser 
utilizadas na distribuição do crédito institucional), das exigências 
burocráticas etc., necessitando a introdução de maiores 
simplificações e quantidade de recursos [...]. 

 

Mesmo com a participação de instituições financeiras privadas e com as 

crescentes quantias destinadas ao crédito rural, a participação dos operadores 

financeiros privados não superou o montante dos recursos destinados pelo Banco 

do Brasil. (ver tabela 6). 
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A participação do Banco do Brasil S. A. nesse período, ultrapassa a 

participação dos bancos comerciais, o crédito rural alavancou a produção que 

seguia os mercados externos, mediante o cenário de absorção de máquinas, 

fertilizantes e agroquímicos possibilitados por uma maior oferta de crédito. Seguindo 

esse modelo de produção agroindustrial investiu-se em várias partes do território 

dotando-as de atributos necessários à circulação do dinheiro e à reprodução do 

capital, como as áreas destinadas ao cultivo da fruticultura irrigada no nordeste. 

 

Tabela 6: Crédito Agrícola (saldos em Cr$ milhões em valores correntes) – 1960 -

1981 

Banco do Brasil Bancos Comerciais 

Ano Valores Participação % Valores 
Participação 
% Total 

1960 64 64,00 36 36,00 100 

1961 115 71,43 46 28,57 161 

1962 190 72,24 73 27,76 263 

1963 321 69,93 138 30,07 459 

1964 627 66,00 323 34,00 950 

1965 721 54,33 606 45,67 1327 

1966 1210 61,11 770 38,89 1980 

1967 1741 55,68 1386 44,32 3127 

1968 2948 49,86 2965 50,14 5913 

1969 4403 53,22 3870 46,78 8.273 

1970 (1) 7669 62,59 45,84 37,41 12253 

1971 11148 63,27 6471 36,73 17619 

1972 15617 63,69 8902 36,31 24519 

1973 23203 62,97 13646 37,03 36849 

1974 42341 67,06 20794 32,99 63135 

1975 71948 68,27 33444 31,73 105332 

1976 114753 72,17 44258 27,83 159011 

1977 169637 74,64 57649 25,83 227286 

1978 208123 77,08 (1)61886 22,92 270509 

1979 357914 77,59 103399 22,41 461313 

1980 627043 79,19 164779 20,81 791822 

1981 1053576 74,1 3688200 20,81 791822 
 Fonte: Oliveira e Montezano (1982) apud Fürstenau (1987) 
(1) Valor estimado, ver Oliveira & Montezano (1982) 

 

Um segundo momento marcante do SNCR inicia-se na década de 1980, 

intensificando-se durante a década de 1990, devido principalmente, à estabilidade 
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econômica alcançada com o Plano Real. Nesse contexto ocorreu uma redução do 

volume de crédito ofertado por parte do Estado e o surgimento de linhas alternativas 

de crédito provenientes de grupos de interesses não agrários, como é o caso dos 

ativos oriundos da indústria de trading companies, fabricantes de máquinas, 

agroquímicos e securitários. 

 Nesse cenário emerge a Cédula de Produção Rural (Lei 8.929/94)4, 

certificados de negociações nas Bolsas de Mercadorias e uma espécie de escambo 

agrícola com a troca de mercadoria por insumos (BELK e PAULILLO, 2011). 

Entretanto, essas novas modalidades de financiamento rural desenvolve-se com 

maior fluidez entre os complexos agroindustriais com maior organização econômico-

administrativa por ofertarem garantias diante dos riscos de perda de safra, seja por 

oscilações de preços no mercado, seja por condições naturais adversas, pois os 

“melhores pedaços do território” (SANTOS, 2004, p.79) são apropriados pelos atores 

que comandam os sistemas produtivos e financeiros. 

O crédito como recurso indispensável, juntamente com a técnica e a 

informação para desenvolvimento econômico do agronegócio, importante segmento 

da economia brasileira, é ofertado por diversas instituições financeiras de interesses 

agrários, ou não, como, já mencionados anteriormente. O Estado teve e mantem um 

importe papel na oferta de crédito rural com a execução de uma série de planos e 

programas direcionados às atividades agrícolas. Para analisar a atuação do crédito 

no território brasileiro buscaremos espacializar o montante dos recursos 

empreendidos para a produção de melão irrigado, com base no anuário estatístico 

de crédito rural disponibilizado pelo Sistema Financeiro Nacional do Banco Central 

do Brasil. 

Na primeira década do presente século (2000 – 2010) o montante destinado 

à produção de melão irrigado ultrapassa a casa dos 34 milhões de reais, financiando 

1.147 contratos em todo o país para finalidades de custeio, onde os recursos são 

utilizados na renovação da produção (sementes, agrotóxicos). Estes recursos são 

consumidos durante a safra sem deixar componentes para ser usado na safra 

seguinte, vale lembrar que o período de safra do melão utilizando-se da técnica da 

irrigação desenvolve-se entre agosto e janeiro, no Rio Grande do Norte, devido à 

                                                           
4
 Cédula de Produção Rural é um título cambial negociável no mercado e que permite ao produtor 

rural obter recursos para desenvolver sua produção ou empreendimento, com comercialização 
antecipada ou não. 
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maior incidência de insolação no nordeste, tendo cada hectare um período médio de 

plantio à colheita, de 60 dias.  

 

Tabela 7: Financiamento destinado ao custeio da produção de melão irrigado no 

Brasil. 

Ano 
Nº de 
Contratos 

Total do 
Financiamento 

Área financiada 
(ha) 

2000 44 1.002.614,91 220,59 

2001 65 1.356.329,74 639,12 

2002 29 1.538.235,51 528,48 

2003 78 3.550.729,51 974,1 

2004 68 3.410.358,13 688,36 

2005 117 3.415.669,17 1.151,10 

2006 126 2.379.723,26 510,34 

2007 99 3.670.477,89 413,06 

2008 111 3.989.450,01 400,98 

2009 102 4.279.198,24 370,61 

2010 98 5.875.823,13 529,82 

2011 104 7.478.599,82 634,52 

2012 106 9.312.274,03 874,60 

Total 1147 51.259.483,35 7935,68 
Fonte: Adaptado do Anuário Estatístico do Crédito Rural – Banco Central, 2012. 

 

Desse montante o Rio Grande do Norte se destaca por ter sido a Unidade da 

federação com o segundo maior recebimento de recursos destinados ao cultivo 

irrigado de melão nas atividades de custeio, totalizando um montante de 

34.263.754,47, perdendo apenas para o estado da Bahia que tomou de empréstimos 

o montante de 38.188.745,42 (BANCO CENTRAL/CRERURAL, 2011). 

O melão é um fruto que se desenvolve em diversos ambientes naturais 

desde climas temperados a climas semiáridos, tendo maior índice de produtividade 

neste último devido à incidência de insolação. No Brasil a produção de melão é 

registrada em todas as macrorregiões, exceto nos estados do Acre, Amapá, Espírito 

Santo e Distrito Federal conforme a Produção Agrícola Municipal – PAM, 

sistematizado pelo IBGE desde o ano de 1990. 

No entanto existe uma seletividade e uma especialização da produção no 

território nacional, e consequentemente uma seletividade na repartição dos recursos 

financeiros destinados a essa cultura, desse modo; 
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Os lugares também se distinguem em razão dos tipos de dinheiro 
susceptíveis de nele conviver. Não é em toda parte que podemos 
encontrar todos os dinheiros, cada lugar é caracterizado por uma 
determinada combinação, mais ou menos numerosa e rica, que é o 
fundamento de uma verdadeira hierarquia financeira entre os lugares 
(SANTOS, 1999, p.108). 

  

Essa seletividade espacial é perceptível ao olharmos as coleções de 

cartogramas (Figuras 11,12, 13 e 14) que demonstra a distribuição do crédito 

destinado à atividade de custeio na produção de melão irrigado por Unidade da 

Federação na última década (2000 - 2010). Vale salientar que existem outras 

atividades ligadas a produção de melão irrigado que recorrem a financiamento de 

operadores financeiros cadastrados junto ao Banco Central do Brasil, como para as 

etapas de comercialização. Outra modalidade de financiamento usado pelos 

produtores é a captação de recursos junto aos mediadores financeiros por meio do 

MELÃO-CPR (Cédula de Produção Rural), neste trabalho optamos por usar os 

dados referentes à atividade de custeio por ser esta a que movimenta a maior 

quantia de recursos. 
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Figura 11: Coleção de cartogramas I: Financiamento para atividades de custeio na 
produção de melão irrigado 2000 – 2003. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Banco Central do Brasil - Anuário Estatístico de Crédito Rural (2012). 
Elaboração: Diego Tenório da Paz. 
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Figura 12: Coleção de cartogramas II: Financiamento para atividades de custeio na 
produção de melão irrigado 2004 – 2007. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Banco Central do Brasil - Anuário Estatístico de Crédito Rural (2012). 
Elaboração: Diego Tenório da Paz. 
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Figura 13: Coleção de cartogramas III: Financiamento para atividades de custeio na 
produção de melão irrigado 2008 – 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Banco Central do Brasil - Anuário Estatístico de Crédito Rural (2012). 
Elaboração: Diego Tenório da Paz. 
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Figura 14: Coleção de cartogramas IV: Financiamento para atividades de custeio na 
produção de melão irrigado – 2012. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Banco Central do Brasil - Anuário Estatístico de Crédito Rural (2012). 
Elaboração: Diego Tenório da Paz. 
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Observando as coleções de cartogramas (Figuras 11, 12, 13 e 14), 

constatamos que existe uma concentração de recursos na região Nordeste com 

destaque para os estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco e Bahia. 

Outras Unidades da Federação também merecem uma apreciação mais detalhada, 

como os estados do Rio Grande do Sul (Região Sul), São Paulo e Minas Gerais 

(Região Sudeste), formando espaços de densidades na concentração (SANTOS E 

SILVEIRA, 2008) na concentração em recursos financeiros, não só na produção de 

melão, mas em infraestrutura de escoamento e na oferta de serviços agropecuários. 

Dos 1.147 contratos referentes às atividades de custeio, 362 foram 

celebrados entre produtores do Rio Grande do Norte com operadores financeiros, 

esse número corresponde a 31,56% do valor total. Foi destinado o montante de R$ 

87.779.145,73 aos 15 estados (ver coleção de cartogramas) que receberam crédito 

para financiar as atividades de custeio em suas plantações irrigadas, destes o Rio 

Grande do Norte concentrou a maior porção do valor concedido durante 10 anos 

(2000 a 2010), no entanto com a redução das plantações no estado, a Bahia 

superou o acumulado na tomada de crédito a partir dos recursos recebidos no ano 

de 2011, ficando o Rio Grande do Norte no acumulado desses 12 anos que 

demonstramos com o segundo maior volume desses recursos, o equivalente a R$ 

34.263.754,47, o estado da Bahia nesse mesmo período recebeu R$ 38.188.745, 42 

(BANCO CENTRAL, 2011), certamente a especialização produtiva desta cultura com 

as técnicas de irrigação existentes no estado desde os anos 1980 e intensificadas 

com a instalação das áreas integradas de produção de frutas Açú/Mossoró 

abarcando 15 municípios produtores ajudam a explicar essa concentração dos 

recursos.  

A oferta de crédito concentrada em áreas propícias a reprodução do capital, 

foi possibilitada graças ao avanço técnico-cientifico e informacional que contribuiu 

para a hipercapilaridade do crédito no Brasil (CONTEL, 2009). Essa concentração 

de capitais e produção, reforça as contradições da estrutura agrária no país. As 

ações governamentais na oferta de crédito rural corroboram com a perpetuação das 

injustiças cometidas para com as populações campesinas mantendo estas sujeita 

aos ditames dos grandes proprietários e agronegocistas.  

Em síntese a política nacional de crédito rural, gerenciada pelo Banco 

Central, pautava-se e ainda se pauta na estratégia do desenvolvimento 
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agroindustrial, onde os reais e maiores beneficiados pela ação governamental 

sempre foram às elites que ocuparam seus gabinetes ou imbricam-se a estes, 

disseminando suas ideologias e interesses como se representasse a necessidade 

geral da nação. Mas, no que concerne ao cultivo do melão, não somente o crédito é 

importante no desenvolvimento de uma produção altamente tecnificada, desse modo 

passemos a analisar as ações técnicas e normativas que possibilitam a produção do 

melão. 

 

3.4 AS AÇÕES NORMATIVAS E TÉCNICAS DA PRODUÇÃO DE MELÃO. 

 

A eficácia das ações depende de um conjunto de interesses e da localização 

territorial. No território revelam-se e materializam-se os interesses dos agentes 

produtores, o Estado e as empresas. As densidades técnicas e normativas que 

permeiam o processo produtivo de uma mercadoria impõe uma lógica que muitas 

vezes é exógena à área de produção. A presença de novos sistemas técnicos 

possibilita uma fluidez das informações normativas e políticas que interferem na 

conjuntura econômica e produtiva da sociedade. Desse modo a ideia de produção 

global e ditada por um mercado global que padroniza os lugares por meio da 

imposição de normas e ações que estabelecem os mecanismos de produção. 

Essa imposição se da pela vontade das grandes empresas, que escolhem 

os territórios mais propícios a sua reprodução, dota-os de certa funcionalidade 

mercantil, exploram seus recursos e populações e os deixam quando não mais 

atendem a seus interesses. “Cada empresa hegemônica age sobre uma parcela do 

território” (SANTOS, 2004, p.86) o território passa a ser de interesses de várias 

empresas que influenciam nas decisões políticas da organização socioterritorial, 

temos muitas vezes um choque entre a política das empresas e a política do Estado 

(SANTOS, 1997) na organização e normatização das atividades econômicas. 

A atividade agrícola moderna que se desenvolve hoje no Rio Grande do 

Norte, é exemplo dessa agricultura cientifica globalizada e normatizada para um 

mercado mundial, recebendo influência nos seus equipamentos, métodos de 

cultivos, tratamentos fitossanitário e entomológico e nos controles de qualidades 

determinados pelo governo brasileiro por meio do sistema de Produção Integrada de 

Frutas – PIF - e pelos sistemas certificadores dos mercados europeus, asiáticos e 
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norte americano, justificadas pelo discurso da segurança alimentar e da preservação 

do meio ambiente.  

A agricultura potiguar desenvolvida em bases produtivas modernas é 

exigente, por interesse próprio dos produtores devido às exigências impostas pelos 

mercados consumidores, em ciência, técnica e informação, com vista à 

exponencializar a produção, minimizar os custos produtivos, os impactos ambientais 

e gerar excedentes. Os moldes produtivos em que se desenvolve a agricultura no 

Rio Grande do Norte, em particular o cultivo de frutícolas tropicais voltadas ao 

abastecimento do mercado externo, pode ser explicada pelas palavras de Santos 

(2004, p.89) que assim expõe; 

 

Nas áreas onde essa agricultura científica globalizada se instala, 
verifica-se uma importante demanda de bens científicos (sementes, 
inseticidas, fertilizantes, corretivos) e, também, de assistência 
técnica. Os produtos são escolhidos segundo uma base mercantil, o 
que também implica uma estrita obediência aos mandamentos 
científicos e técnicos.   

 

A partir destas situações se desenvolvem as condições necessárias aos 

processos produtivos agrícolas modernos desde a preparação do terreno e dos 

solos, plantio, colheita, embalagem, armazenamento e logística do produto acabado. 

Segundo o autor essas condições impõe uma racionalidade às praticas agrícolas e 

ao território, estabelecendo-se uma padronização do trabalho, dos produtos e dos 

lugares, pelo menos no que diz respeito às atividades econômicas. 

Essa agricultura moderna na qual se inseri o cultivo do melão no Rio Grande 

do Norte ocorre pelo estabelecimento de redes dinâmicas que interligam os lugares 

produtores aos centros de gestão do território, mas também podem ligar esses 

mesmos lugares aos centros de consumo internacionais, quebrando a velha 

hierarquia das cidades, estariam assim efetivando uma globalização absoluta 

(SANTOS E SILVEIRA, 2008) onde a produção, circulação e distribuição dos melões 

atendem a interesses diversos de reprodução do capital. Formando uma verdadeira 

comunhão entre os lugares e o universal (SANTOS, 2008c). 

 Desse modo as ações normativas chegam aos lugares produtivos como 

verticalidades (SANTOS, 2004), onde estas seriam as normas vindas e impostas por 

interesses exteriores ao lugar da produção, mas que os aproxima – lugar de 
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produção com lugares detentores do poder de comando – formando um território 

não contíguo, mas continuo de interesses produtivos, onde; 

 

Nessa união vertical, os vetores de modernidade são entrópicos. 
Eles trazem desordem aos subespaços em que se instalam e a 
ordem que criam é em seu próprio benefício. E a união vertical – 
seria melhor falar em unificação – está sempre sendo posta em jogo 
e não sobrevive senão à custa de normas rígidas (SANTOS, 1999, p. 
228).  

 

No caso da produção irrigada do melão estas normas rígidas são impostas 

por meio do sistema de Boas Práticas Agrícolas – BPA – de certificadoras 

internacionais e nacionais. O sistema de Produção Integrada para o manejo cultural 

de frutas surge na Europa nos anos 1970, no âmbito da Organização Internacional 

para o Controle Biológico e Integrado Contra os Animais e Plantas Nocivas – OILB – 

com o objetivo de promover de forma padronizada e sistêmica o controle 

fitossanitário e biológico das pragas que atingem as frutícolas visando adequar os 

componentes dos sistemas produtivos no intuído de diminuir o uso de agroquímicos 

preservando a produção e a produtividade das culturas para se obter produtos de 

alta qualidade de consumo em escala global. 

O Controle fitossanitário constitui uma barreira não tarifária, impostas pelos 

países importadores de acordo com seus interesses, tais medidas têm forçado os 

países produtores a adequarem-se às rígidas normas de controle entomológicas, de 

limites máximos de resíduos de contaminação nos produtos vegetais e animais. Aos 

países produtores cabe provar que atendem a tais normas e requisitos através do 

cumprimento das certificações exigidas pelos mercados consumidores, certificações 

estas muita das vezes dispare em relação às certificações locais existentes. 

Essa possibilidade de controle e padronização dos métodos e normas 

produtivos, padrões e protocolos de qualidade se tornaram possível graças à 

unicidade técnica (SANTOS, 1999; 2004), em especial as técnicas de informação 

que pela fluidez existente no momento histórico atual, asseguram a existência de um 

mercado global, com produtos padronizados em escala global. Segundo Santos 

(2004, p. 25) as técnicas da informação funcionam como um elo entre as demais, 

garantindo a eficácia dos processos políticos e econômicas, assim; “as técnicas da 

informação asseguram esse comércio, que antes não era possível”. A existência de 

produtos padronizados possibilita a fragmentação e a interligação das cadeias 
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produtivas, formando os circuitos espaciais de produção, fato que assegura o poder 

de competitividade dos produtos padronizados.  

A unicidade técnica é possível pela convergência dos momentos (SANTOS, 

2004), que se efetiva pela possibilidade de conhecimento e integração entre os 

lugares produtivos e os lugares de comando e consumo. Essa possibilidade é 

proporcionada pelo avanço nos sistemas técnicos de informação e comunicação. A 

introdução nas atividades agrícolas desses sistemas técnicos presume uma relação 

de instantaneidade entre os agentes dos processos produtivos, os agentes logísticos 

e os agentes financeiros. 

 A existência de ações normativas integrante dos sistemas de Boas Práticas 

Agrícolas – BPA – não é homogênea, cada país pode desenvolver seu sistema 

próprio, como também grandes redes varejistas do segmento alimentício podem 

desenvolver suas próprias exigência e impor aos seus fornecedores. Quando busca-

se a inserção de um produto em escala global os diversos catálogos normativos 

dificultam a circulação dos produtos ou os direcionam a um mercado restrito. Em 

entrevista realizada com Segundo de Paula, presidente do Comitê Executivo de 

Fitossanidade da Fruticultura do Rio Grande do Norte – COEX/RN - sindicato dos 

produtores de frutas, o mesmo aponta que a diversidade de certificações dificulta o 

escoamento da produção, e assinala que os produtores usam as certificações 

internacionais por ser mais completas que a certificação nacional e das redes 

varejistas, facilitando as exigências solicitadas, mas ressalta que algumas vezes por 

uma questão contratual se usa as recomendações nacionais ou de alguma rede 

varejista específica. 

Amparados no discurso da sustentabilidade agrícola, preservação ambiental 

e segura alimentar, o mercado global impõe dentro da Divisão Internacional do 

Trabalho – DIT – a criação de sistemas padronizados e produção e controle dos 

agroecossistemas frutícolas, possibilitando uma exploração agrícola dos recursos 

naturais de forma homogênea. No início esses sistemas de controles eram pontuais, 

ficando a cargo dos países ou de grupos varejista o estabelecimento de suas regras 

como é o caso do EUREPGAP – Euro – Retailer Produce Working Group (EUREP) e 

Good Agriculture Pratices (GAP) instituído em 1997 na Alemanha por um grupo de 

varejistas europeus, evoluindo no século XXI para o GLOBALGAP uma certificação 

fitossanitárias global. Em 1998, no Reino Unido é implementado o BRC Food 
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Technical Standart, pela British Retail Consortium, amparados na legislação Food 

Safety Act 1990 e posteriormente substituído pelo BRC Global Standart – Food para 

refletir os desejos de uma padronização global (MARIUZZO, 2004). 

Ainda na busca de uma padronização global dos produtos agrícolas para fins 

alimentícios em 2005 a International Organization for Standardization – ISO -  

desenvolveu a norma ISO 22.000 com fins à certificação de sistemas de gestão de 

segurança alimentar. Criando critérios normativos internacionalmente para serem 

reconhecidos na mesma escala. 

Analisando a participação da fruticultura potiguar no mercado global, Souza 

(2005) descreve as principais exigências impostas aos produtores Norte-

Riograndense, assim expondo; 

 

Os países da União Europeia, maiores importadores de frutas do Rio 
Grande do Norte, utilizam principalmente o Eurepgap, cujas normas 
estão divididas em 210 pontos de controle, divididos em 47 
obrigações maiores, 98 menores e 65 recomendações, assim 
divididas: rastreabilidade, utilização controlada de agrotóxicos, 
proteção do meio ambiente, higiene, saúde e segurança dos 
funcionários. Para se obter a certificação, é necessário que a 
empresa atenda a 100% das obrigações maiores e 95% do total dos 
itens obrigatórios menores (SOUZA, 2005, p. 21). 

 

 

As formações impositivas de normatizações globais visam atender as 

demandas de um mercado global que busca uma mais valia universal, chamada por 

Santos (2004) de motor único. A formação desse motor único segundo o autor 

tornou-se possível graças a um conjunto de mundializações que acirra a 

competitividade como nunca antes visto, onde os que não têm poder de 

concorrência acabam sendo engolidos, e extinguidos, para o autor; 

 

Esse motor único se tornou possível porque nos encontramos em um 
novo patamar da internacionalização, como uma verdadeira 
mundialização do produto, do dinheiro, do crédito, da dívida, do 
consumo, da informação. Esse conjunto de mundializações, uma 
sustentando e arrastando a outra, impondo-se mutuamente, é 
também um fato novo (SANTOS, 2004, p. 30). 

 
 

Fato novo na história das técnicas e dos homens, em especial daqueles que 

ainda produzem em moldes tradicionais, em uma sintonia anacrônica as tendências 
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do processo de globalização. Por mais incrível que pareça a intensidade do 

processo de globalização não homogeniza a todos os produtores, nem mesmo todas 

as culturas, são padronizadas as áreas de maiores possibilidades da efetivação 

desse motor único, em culturas de elevador valor comercial, constituindo uma 

verdadeira seletividade socioeconômica dos espaços produtivos. No caso do Rio 

Grande do Norte, foi selecionada a cultura do meloeiro enquanto âncora desse 

processo que serviu de catapulta as demais fruteiras cultivadas em nosso território. 

Essa seletividade tornou-se possível de ocorrer devido ao conhecimento das 

potencialidades econômicas por parte das empresas, dos incentivos fiscais por parte 

do Estado, pela oferta de mão-de-obra barata, pela disponibilidade de recursos 

naturais como água e solo e da localização geográfica do Estado próximo ao 

Equador, condição que favorece maiores índices de luminosidade e insolação 

durante a maior parte do ano. A efetivação da cognoscibilidade do planeta 

constituísse um elemento crucial na implantação das atividades econômicas 

(SANTOS, 2004) e em especial nas atividades que apresenta, mesmo com os 

avanços técnicos, estreita ligação com os recursos naturais disponíveis no território. 

 As imposições normativas fizeram com que o Brasil desenvolvesse seu 

próprio sistema de Produção Integrada de Frutas – PIF – com vistas a oferecer 

suporte técnico aos produtores locais. Apesar das críticas que muitos produtores e 

especialistas aferem ao PIF sua instituição mostrar a preocupação do governo 

brasileiro em participar ativamente do processo de globalização, bem como a 

oficialização da especialização produtiva dos lugares, uma vez que o PIF é 

direcionado a culturas comerciais especificas. Consoante essa realidade 

acreditamos ser pertinente aborda o papel das ações normativas e técnicas no 

âmbito da produção de frutas a partir do direcionamento da política brasileira por 

meio do sistema Produção Integrada da Fruta – PIF. 

 

3.4.1 Ações normativas da Produção Integrada de Frutas – PIF. 

 

Com a globalização dos mercados intensificando de modo gradativo a 

formação de circuitos produtivos agrícolas com base nos sistemas de boas práticas 

agrícolas de controle, é implementado no Brasil em 1998/1999 o sistema de 

Produção Integrada –PI – com a cultura da macieira na região Sul (Vacaria-RS e 



126 
 

Fraiburgo-SC), quando os produtores e as empresas que trabalhavam com 

exportação de maçãs verificaram que sem um programa de produção integrada não 

apresentavam competitividade,  alegavam assim,  dificuldades na inserção do 

produto para a Comunidade Europeia. Muitos países tradicionais na produção de 

frutas na América Latina como a Argentina, Chile e Uruguai já dispunha desse 

sistema implantado, colocando os produtores desses países numa situação de 

vantagem em relação aos produtores brasileiros. A Produção Integrada de Frutas no 

Brasil ocorre como extensão do Manejo Integrado de Pragas – MIP – sistema de 

controle desenvolvido desde os anos 1970 

 A partir do Programa de Desenvolvimento da Fruticultura – 

PROFRUTA – contemplado pelo Plano Prurianual de Governo 2000/2003 o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA – estende as diretrizes 

da PI para outras culturas comerciais, visando atender as demandas dos mercados 

internacionais e os anseios dos produtores que visavam se inserir neste com 

produtos de qualidade e em pé de igualdade. 

PIF significa uma racionalidade nas práticas agrícolas, controladas por 

Normas Técnicas Gerais - NTG/PIF – e as Normas Técnicas Especificas – NTE – de 

cada cultura além do regimento interno da Comissão Técnica, Cadastro Nacional de 

Produtores e Empacotadores e Regulamento de Avaliação da Conformidade – RAC. 

Tais documentos são resultantes de ações conjuntas entre o MAPA, EMBRAPA, 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq – Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO – Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR – instituições estaduais de pesquisa 

agronômicas, associação de produtores, sindicatos rurais e empresas certificadoras.  

 As normas técnicas que compõe o PIF abrangem 15 áreas temáticas, desde 

a grade de agroquímicos permitidos em cada cultura, incluindo os cadernos de 

registro de campo e de pós-colheita. O rigor e as exigências impostas e controladas 

pelo PIF busca a racionalização dos agroquímicos; monitoramento dos recursos de 

água e solo, do ambiente, da cultura, da pós-colheita, bem como, a obtenção 

rotineira de amostragens (água, solo, folha, fruta); e apontamentos de todas as 

atividades executadas da produção ao beneficiamento, com o objetivo de 

estabelecer monitoramento e rastreabilidade dos produtos. As diretrizes que 
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fundamentam a produção integrada são formuladas pelo MAPA por meio das 

Instruções Normativas. 

Visando adequar os produtores brasileiros as exigências e conformidades 

das frutas exportáveis, o MAPA por meio da Instrução Normativa Ministerial 26/10 de 

2006 estabelece o Plano Nacional de Segurança e Qualidade dos Produtos de 

Origem Vegetal (PNSQV) como instrumento integrante da Produção Integrada de 

Frutas. Dentre os benefícios da PIF Andrigueto, Nasser e Teixeira (2008, p. 21) 

destacam; 

 
Aumento da produtividade, alta qualidade da fruta produzida, 
diminuição do uso de fertilizantes em até 40%, economia de uso de 
água na irrigação, aumento de infiltração de água no solo e 
consequente elevação do lençol freático, diminuição dos processos 
erosivos, incremento da diversidade e população de inimigos naturais 
das pragas e doenças e manutenção e ampliação das áreas de 
reservas naturais. 

 
 

Apesar de ter seus benefícios e exigências questionáveis por parte dos 

produtores, o PIF contempla, atualmente, l7 espécies frutíferas, a saber: maçã, 

manga, abacaxi, banana, caju, caqui, citros, coco, figo, goiaba, mamão, mangaba, 

maracujá, melão, morango, pêssego e uva de mesa, todas as  culturas com destino 

a exportação. Cada cultura certificada e regulamentada por uma Norma Técnica 

Especifica – NTE – formulada pelo MAPA e publicadas no Diário Oficial da União 

como Instrução Normativa. A NTEPI-Melão nº13 foi publicada em 03/10/2003 e 

lançada oficialmente na EXPORFRUIT 2003 na cidade de Mossoró/RN. 

Os produtores que desejarem receber a certificação da cultura que 

produzem, devem procurar Organismos de Avaliação da Conformidade – OAC – a 

fim de receberem o selo de certificação da cultura específica bem como a chancela 

do MAPA/ INMETRO para realizarem a comercialização de suas frutas. No Brasil os 

OAC devem estar credenciados junto ao INMETRO, órgão reconhecido pelo Fórum 

Internacional de Acreditação – IAF – responsável por conferir credibilidade às 

instituições certificadoras nos Sistemas de Qualidade e nas Avaliações de 

Conformidade. Depois de avaliadas as culturas recebem um selo de conformidade, 

contendo um conjunto de códigos numéricos que aferem a procedência da 

mercadoria na PIF. 
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Figura 15: Selos de Certificação das Culturas na Produção Integrada de Frutas - 

Brasil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Medeiros (2011) 

 

Por meio desta identificação de certificação é possível saber a procedência 

do produto, os procedimentos técnicos utilizados em seu plantio, garantindo, assim, 

a rastreabilidade da fruta por meio dos códigos identificadores impressos nos selos e 

fixados nas frutas e/ou embalagens das mesmas. 

O sistema PI Frutas interliga por meio da formulação de normas e 

orientações técnicas os agentes produtores e os que dão suporte a produção como 

as instituições de pesquisa e ensino, extensão rural e assistência técnica, 

estabelecendo redes de informação, constituindo os círculos de cooperação 

produtiva. Seus pressupostos abrangem uma visão holística de produção que 

ampara seu desenvolvimento em quatro colunas, a saber: organização da base 

produtiva, sustentabilidade do sistema, monitoramento dos processos e informação. 
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A PIF confere uma racionalidade nos espaços agrícolas das culturas sob 

seus princípios e orientações, para Santos (1999), vivemos na verdade um processo 

de racionalização que atinge todas as esferas da vida, como a economia, a política, 

a cultura e as relações interpessoais, acresceríamos a esse processo de 

racionalização a esfera da produção. Nos dias atuais não temos como analisar os 

seguimentos produtivos fora dos padrões de racionalidades impostas pelo mercado, 

padrões que desconsideram as especificidades dos lugares, atropelam os que não 

podem executá-lo e segregam os que não querem exercê-lo. Um processo de 

racionalidade econômica, capitalista de produção, uma racionalidade imposta que se 

instala no seio da vida dos homens, ou seja, no meio geográfico. 

A ideia de um espaço racional (SANTOS, 1999), nos faz pensar numa lógica 

impositiva dos agentes hegemônicos que conseguem se reproduzir globalmente, 

mesmo separando sua produção, implantando um padrão técnico normativo 

racionalizante nos lugares, possibilidade efetivada graças às características próprias 

do período histórico atual, com a presença da técnica informacional, que visa uma 

produção perfeita executada por métodos racionalmente perfeitos. 

Imbuído dessa racionalidade o governo brasileiro, tomando por base o 

modelo da Produção Integrada de Frutas, institui a Produção Integrada Agropecuária 

– PI Brasil – estendendo a Produção Integrada para os circuitos produtivos, agrícola 

e pecuária. Favorecendo a entrada da racionalidade em todos os segmentos 

produtivos do campo. 

A PI – Brasil também consiste num sistema de certificação, em fase de 

implantação desde 2010 que visa o desenvolvimento de uma produção baseado nas 

boas práticas agropecuárias no intuito de elevar os padrões de qualidade e 

competitividade dos produtos agropecuários, seguindo os padrões de qualidade 

requeridos pelos mercados nacional e internacional. Segundo o MAPA (2012) o 

objetivo da PI- Brasil é “juntamente com outros sistemas sustentáveis de produção, 

agregar valores ambientais, sociais e econômicos aos sistemas produtivos, 

melhorando a sua eficiência, a qualidade e a competitividade dos produtos e a 

equidade na distribuição dos benefícios e renda”. 

Assim como a PIF a PI- Brasil tem por princípios a adesão voluntária por 

parte dos produtores, rastreabilidade do produto e dos procedimentos utilizados, 

estabelecimento de círculos de cooperação em regime de parceria com instituições 
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de ensino e pesquisa, visando à produção de alimentos seguros, preservação 

ambiental e integridade dos trabalhadores (MEDEIROS, 2011) A PI- Brasil segue as 

mesmas recomendações de certificação que assinala os produtos por meio de selos 

de certificação. 

 

Figura 16: Selo de certificação da PIF e Selo de certificação da PI – Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Medeiros (2011). 

 

A perspectiva futura mostra uma ampliação do sistema PI para os demais 

segmentos do agronegócio, inclusive a pecuária leiteira e de corte, como 

instrumento legal que confere maior poder de competitividade dos produtos 

agrícolas e pecuários brasileiros no mercado nacional e internacional. Buscar 

analisar os modos como o sistema PI se constitui uma ação normativa aos 

produtores de melão, iremos à nossa próxima seção detemos nossa analise na PI- 

Melão buscando identificar suas peculiaridades. 

 

3.4.2 Ações normativas da Produção Integrada de Melão – PI- Melão. 

 

 Com a institucionalização do sistema de Produção Integrada de Frutas pelo 

MAPA nas culturas destinadas ao abastecimento do mercado externo, como forma 

de assegurar competitividade à fruticultura brasileira, afim de que a mesma não 

sofresse sansões das barreiras não tarifárias, foram eleitas as culturas que 

figuravam destaque na pauta de exportação e que contribuíam amplamente com o 

PIB agrícola para implantação do referido programa. 
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 Coube a EMBRAPA Agroindústria Tropical com financiamento do CNPq 

conduzir, conjuntamente com a Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA 

– associação de produtores e governos estudais e municipais a implementação do 

Projeto Produção Integrada de Melão – PI-Melão – nas áreas produtoras do Rio 

Grande do Norte e Ceará. Com o estabelecimento de metas a ser cumpridas no 

biênio 2002-2004 a PI-Melão entra em vigor pela normativa ministerial em 03 de 

outubro de 2002 com o lançamento da Norma Técnica Específica de número 13, 

preceituando ações técnicas e normativas referentes a 15 áreas temáticas, dirimindo 

suas orientações e classificando-as em obrigatórias, recomendadas, proibidas ou 

proibidas com restrições (ver anexo 1).  

No quadro 3 elaboramos uma síntese da NTE PI-MELÃO mostrando em que 

pontos de controle suas orientações são colocadas. A produção de frutas nos 

moldes imposto no sistema PI visa garantir aos produtos competitividade 

internacional com a utilização dos princípios da Análise de Perigos e Pontos Críticos 

de Controle - APPCC. Esse controle se faz necessários uma vez que a 

contaminação do melão por riscos biológicos, químicos e físicos pode ocorre em 

todas as etapas produtivas, desde que haja contato do fruto com microrganismos 

patogênicos presentes na água, no solo, nos trabalhadores, etc, além do uso 

inadequado de agrotóxicos.  A constatação de organismos ou resíduos prejudiciais a 

saúde pode provocar a suspensão da comercialização do fruto, uma vez que as 

barreiras sanitárias dos mercados consumidores são extremamente exigentes com a 

qualidade dos produtos importados. 

 
 
Quadro 3: Síntese da NTE 13 PI – Melão 
 

Áreas Temáticas 
Normas Técnicas Especificas para Produção Integrada de 
Melão 

Obrigatórias Recomendadas Proibidas  
Proibidas com 

Restrições 1. Capacitação 

1.1 Práticas Agrícolas X       

1.2 Associativismo e 
Gerenciamento   

X 
    

1.3 Comercialização   X     

1.4 Processos de 
empacotadora e 
segurança alimentar 

X X 

    

1.5 Segurança no 
Trabalho 

X X 
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1. 6 Educação 
Ambiental 

X 
      

2. Organização de 
produtores         

2.1 Sistema de 
organização e 
Integração de 
produtores   

X 

    

2.2 Definição do 
Tamanho da 
Propriedade 

X 
      

3. Recursos Naturais         

3.1 Planejamento 
Ambiental 

X X X 
  

3.2 Processos de 
Monitoramento 

X X 
    

4. Material 
Propagativo         

4.1 Sementes e Mudas X       

5. Implantação da 
Cultura         

5.1 Época de Plantio   X     

5.2 Definição da 
Parcela 

X 
      

5.3 Localização X       

5.4 Sistema de Plantio X X     

5.5 Polinização   X     

5.6 Auditorias de 
Campo 

X 
      

6. Nutrição de Plantas         

6.1 Correção e 
Adubação do Solo 

X X X 
  

7. Manejo do Solo         

7.1 Manejo de 
Cobertura do Solo 

X 
      

7.2 Controle de Plantas 
Invasoras 

X X   X 

7.3 Condições do Solo X X     

8. irrigação e 
Drenagem         

8.1 manejo da irrigação X X X X 

9. Manejo da Planta         

9.1 Técnicas de 
Manejo   X     

10. Proteção 
Integrada da Planta         

10.1 Manejo de Pragas X X     

10.2 Agrotóxicos X X     

10.3 Equipamentos de 
Aplicação de 

X X X 
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Agrotóxicos 

10.4 Preparação e 
Aplicação de 
Agrotóxicos 

X X X 
  

10.5 Armazenamento 
de embalagens de 
Agrotóxicos e afins 

X X X 
  

11. Colheita e Pós- 
Colheita         

11.1 Técnicas de 
Colheita X X 

X 
  

11.2 Técnicas de Pós-
Colheita 

X X X X 

11.3 Embalagem e 
Etiquetagem 

X X 
    

11.4 Transporte e 
Armazenagem 

X X X 
  

11.5 Auditoria de Pós-
Colheita X       

12. Análise de 
Resíduos         

12.1 Amostragem para 
análise de resíduos em 
frutas 

X   X 
  

13. Processos de 
Empacotadeiras         

13.1 Câmaras frias e 
locais de trabalho 

X   X 
  

13.2 Tratamento Pós-
Colheita 

X X 
    

14. Sistema de 
Rastreamento e 
Cadernos de Campo 
e de Pós-Colheita 

X X 

    

14. 1 Rastreabilidade X   X   

15. Ass. Técnica X   X   

Fonte: Adaptado do MAPA (2003) 

No quadro assinalamos as áreas temáticas que são normatizadas pela NTE-

Melão, apontando em que áreas a mesma traz ações obrigatórias, recomendações, 

proibições e proibições com restrições podendo a depender do parecer do 

profissional executante. As normas devem ser seguidas pelas empresas de 

pequeno, médio e grande porte que desejem inserir seus produtos no mercado 

internacional. No caso particular do Rio Grande do Norte, ocorre o predomínio de 

empresas de grande porte, que além de seguir o padrão PIF, agrega aos seus 

produtos os protocolos normativos internacionais, a fim de assegurar a entrada do 
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produto em escala planetária, característica própria da fluidez dos mercados, criadas 

ou difundidas pela globalização. 

A NTE PI-Melão dispõe de recomendações severas ao uso de fertilizantes, 

acaricidas, fungicidas, herbicidas e adubos por meio da grande de agrotóxicos 

específica para esta cultura, observado o recomendado pela legislação vigente 

sobre o uso de agrotóxicos (lei 7.802/89, 9.974/00 e decreto 4.074/02). O uso 

intensivo de tecnologia, ciência e informação que perpassa o circuito produtivo do 

melão é intenso, visando uma maximização da produção e do lucro. Sua adoção se 

faz mediante as ordens de um mercado globalizado que impõe exigências 

extrínsecas as realidades locais das arenas produtivas, regulando normativamente a 

produção agrícola do melão. 

A concretização do meio técnico-científico-informacional na produção 

agrícola, fruto do processo de globalização que visa à obtenção de uma mais valia 

universal, por meio da imposição de um padrão produtivo aos espaços de produção, 

estabelece uma racionalização do espaço, fazendo com que a mesma influencia 

diretamente na organização socioterritorial das arenas produtivas. Fazer uma leitura 

do território a luz da organização produtiva das atividades agrícolas nesse contexto 

é tarefa complexa, uma vez que novas dinâmicas produtivas são criadas, dinâmicas 

que abrange diferentes escalas e agentes.  

Nesse contexto, buscaremos investigar empiricamente o circuito espacial de 

produção do melão irrigado e seu circulo de cooperação correspondente, que se 

desenvolve no Rio Grande do Norte, mas não se restringe a ele, na perspectiva de 

uma leitura crítica da formação de novos usos dos espaços rurais, consoante a 

consolidação da absorção técnica nas atividades agrícolas como expressão 

concreta do meio técnico-cientifico-informacional, tomando como ponto de partida o 

período histórico vigente, a globalização, resultado do modo capitalista de produção 

no campo. 
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4 A FRUTICULTURA IRRIGADA E O CIRCUITO ESPACIAL PRODUTIVO DO 

MELÃO NO RIO GRANDE DO NORTE 
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4.1 AS INSTÂNCIAS PRODUTIVAS: REVISITANDO A TEORIA SOBRE OS 

CIRCUITOS ESPACIAIS PRODUTIVOS 

 

Compreender a dinâmica do uso do território a partir da organização das 

atividades econômicas no período da globalização é tarefa complexa, uma vez que, 

estas apresentam suas etapas espacialmente separadas e intimamente interligas 

pelos sistemas técnicos de comunicação e capitais, o que possibilita a formação de 

novas configurações territoriais. A produção (fabricação) enquanto parte do 

processo produtivo, e a troca (distribuir e consumir), enquanto etapas do mesmo 

processo tornam-se, geograficamente, mais dispersas. Uma das maneiras que nos 

aproxima dessa realidade se dá pela possiblidade de compreender o encadeamento 

dos fluxos materializados nos fixos geográficos, que permitem uma fluidez das 

mercadorias no território. 

 Desse modo, ao nos debruçarmos sobre a análise do nosso objeto de 

estudo um dilema nos toma, ora, se os usos do território faz parte de um enredo 

maior que é o espaço geográfico, encarado aqui enquanto totalidade, fruto de um 

processo da (re)produção social, processo histórico e econômico, como mensurar 

um único uso?. Enveredamos nesse sentido nos circuitos espaciais da produção e 

em seus respectivos círculos de cooperação, onde, buscaremos fazer a leitura das 

etapas da produção, que ocorrem de forma fragmentada, para melhor compreender 

o uso do território Norte-Riograndense pela fruticultura irrigada.  

Ao estudar o circuito espacial da produção de melão irrigado, devemos ter a 

clareza que este se insere num contexto mais amplo, o da produção de frutas 

destinadas ao abastecimento do mercado externo, prioritariamente, que por sua vez 

faz parte do processo histórico da modernização da agricultura no Brasil. Neste 

sentindo, o melão enquanto mercadoria está inserido num circuito maior pertencente 

ao ramo da fruticultura irrigada, que por sua vez é desenvolvido por diversas 

empresas. Sua materialização no recorte político-administrativo do Rio Grande do 

Norte, ocorre, pontualmente em municípios que apresentam condições naturais e de 

absorção técnica que possibilita a sistematização desta atividade econômica, em 

sua forma mais visível, que seria a produção propriamente dita, ou seja, o cultivo do 

fruto. Nosso trabalho não se deterá em analisar a atuação de uma empresa, pois 

não nos interessa traçar uma topologia empresarial, em nossos objetivos nos 
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propomos a compreender o uso agrícola do território do Rio Grande do Norte pela 

fruticultura irrigada, ou seja, pela atividade produtiva, mediante a configuração do 

circuito produtivo do melão. 

Nestes recortes municipais encontram-se uma gama diversificada de fluxos 

(matéria-prima e insumos, pessoas e capitais, ordens e normas) que promovem 

dinamicidade e usos diversos ao território, estabelecendo um movimento, uma 

mobilidade entre as diversas etapas envolvidas (pré-produção, produção e pós-

produção) nas diversas escalas inseridas dentro desse circuito-territorial, escalas 

que extrapolam as fronteiras municipais, estadual e nacional, coexiste nesse 

processo a contradição entre produção e sociedade, fato que é inerente ao 

movimento, haja vista, que não há um movimento econômico e social que seja 

uniforme. 

O uso do território pelo circuito espacial produtivo se processa com 

intensidades diferenciadas a depender do porte das empresas que constituem o 

referido circuito, desse modo não focaremos nossa analise em uma única empresa, 

mais no uso realizado pelo conjunto das empresas que se encarregam de executar 

as etapas do circuito espacial da produção de melão no Rio Grande do Norte. Nossa 

análise pauta-se no estudo de um segmento produtivo que ocorre territorialmente, e 

não na atuação de uma empresa, buscamos uma análise processual.  

A produção de melão no território potiguar nos coloca diante de um cenário 

que provoca inquietações, uma vez que, como se explicar a produção de uma 

mercadoria eminentemente agrícola, mas que para se realizar necessita de uma 

base material industrial? que tem como arena produtiva, áreas rurais de municípios 

inseridos numa região semiárida do nordeste brasileiro, mas sua comercialização 

ocorre nas grandes redes supermercadistas nacionais e internacionais?  que se 

utiliza de mão-de-obra local, de forma sazonal, sob condições de trabalho 

deploráveis, mas que usa recursos Federais e muitas vezes de Organismos 

Internacionais que fornecem as condições à plena execução das etapas 

constitutivas de seu circuito, modificando a configuração territorial das áreas 

produtoras?  

Estas indagações nos inquietaram e angustiaram no decorrer deste trabalho, 

uma vez que a realidade da arena produtiva não condiz com o discurso do 

progresso e do desenvolvimento no campo, ocorrido pelo cultivo de melão. 
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Reconhecemos que as resposta apresentadas não resolveram nossas indagações 

nem tão pouco nossas inquietações, mas nos motivou a refletir sobre a realidade 

posta e ver quão árdua é a vida do homem do campo. Infelizmente nosso trabalho 

não entrou no mérito dos conflitos sociais existentes nesta atividade, vemos isso 

como lacuna.   

Direcionamos nossos esforços na compreensão de um circuito dominado por 

grandes empresas, na medida em que procuramos demonstrar o circuito espacial de 

produção do melão, por meio do levantamento de suas etapas e como estas se 

interligam dando dinamicidade ao uso do território; procurando ainda, identificar os 

agentes sociais envolvidos no circuito espacial da melonicultura, enfocando o uso do 

território como forma de produção socioespacial, bem como as posições que 

desempenham os agentes envolvidos e seus respectivos círculos de cooperação.   

Considerando o circuito espacial de produção, salientamos que este possui 

diversas etapas que se desdobram em múltiplas escalas, entretanto, nossa análise 

busca identificar como os fluxos entram e saem da arena da produção propriamente 

dita, ou seja, dos municípios que apresentam esta atividade como segmento 

produtivo dominante, observando como estes fluxos modelam o uso do território, 

estabelecendo uma hierarquização e seletividade dos lugares. 

Sendo o circuito espacial produtivo um movimento social em um 

determinado tempo e integrando escalas espaciais distintas por meio de suas 

etapas, desde as microescalas, mesoescalas e nas instâncias de circulação e 

consumo integra macroescalas, sejam circulação de produtos acabados ou de 

matéria prima e insumos. Essas múltiplas interações que se processam no espaço 

formam o que Santos (1997) coloca como estrutura espaço-temporal, que é o 

resultado da produção, precisamente dos processos produtivos desenvolvidos pela 

sociedade.  

Os circuitos espaciais de produção são formados por instâncias produtivas, 

já apresentadas por Marx (2008), a saber: produção, distribuição, troca e consumo, 

possibilitadas pela circulação, onde, cada instância contém em sua essência as 

demais, sendo possível a compreensão de todo o processo produtivo tomando por 

base uma destas.   

Ao buscar estabelecer onde se inicia um circuito produtivo é por si só uma 

tarefa complexa, pois as formulações teóricas, nos colocar diante da circularidade do 
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movimento da produção e da interligação das etapas geograficamente dispersas. 

Desse modo nos ancoramos no que aponta Barrios (1976) ao estabelecer que os 

“circuitos de produção e acumulação se estruturam a partir de uma atividade 

produtiva definida como primária ou inicial” e possuem “uma série de fases ou 

escalões correspondentes aos distintos processos de transformação por que passa 

o produto principal da atividade até chegar ao consumo final” (BARRIOS,1976 apud 

SANTOS, 1986, p.121).  

Assim o ato de produzir (mercadorias) é necessariamente um ato de 

produzir espaço e de reproduzir-se socialmente, onde a produção, distribuição, troca 

e consumo, instancias que compõe um circuito espacial de produção, desde a 

atividade inicial até o consumo final, conjuntamente com o espaço são membros 

indissociáveis de uma totalidade (SANTOS, 1997 e MARX, 2008). 

Estas instâncias produtivas podem ser desenvolvidas por empresas isoladas 

ou grupos empresariais de portes distintos, fragmentando o processo produtivo, ou, 

unificando diferentes insumos para produzir uma mercadoria, desse modo, vários 

circuitos produtivos podem ser integrados, e geralmente são, possibilitando a 

fabricação de uma mercadoria, existindo assim uma interdependência entre 

circuitos. Para Arroyo (2008) os circuitos espaciais da produção, 

 

Abarcam as diferentes fases do processo geral produtivo (produção 
propriamente dita, distribuição, comercialização e consumo), 
formados por empresas de diversos tamanhos voltadas para um 
determinado bem ou serviço, e que atingem de forma articulada 
diferentes frações do território. Essa articulação se expressa pelo 
movimento de inúmeros fluxos de produtos, idéias, ordens, 
informação, dinheiro, excedente. Enfim, pela circulação. Assim, cada 
fração do território pode ser alcançada por uma ou várias fases de 
um ou vários circuitos de produção, o que permite explicar sua 
inserção na divisão interna e internacional do trabalho. 

 

A circulação que integra diferentes componentes de um circuito ou até 

mesmo diferentes circuitos produtivos, é a variável fundamental para se entender a 

complexidade de um circuito espacial da produção, vejamos, no caso do melão 

existem circuitos paralelos de insumos, fertilizantes, material de irrigação, oferta de 

crédito e formação profissional que independem da produção do melão. No entanto, 

o cultivo de melão é altamente dependente destes circuitos paralelos, estes circuitos 
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paralelos são pensados para um segmento produtivo como um todo, como a 

agricultura ou indústria, e não para uma mercadoria especifica. 

As etapas do circuito espacial produtivo, desde a aquisição da matéria-

prima, o produzir, o beneficiar, a distribuição, a comercialização e o consumo, 

possibilita de forma dialética a integração entre o lugar (da produção) com o mundo 

(lugar do consumo, e da produção da necessidade de se produzir).  

Para se identificar a formação de um circuito espacial produtivo, para fins de 

análise, devem ser considerados alguns elementos. É necessário “levar em conta 

não apenas os processos de produção, como se faz tradicionalmente, mas também 

os processos de acumulação, que é onde se realiza a fase estratégica da 

reprodução ampliada dentro do sistema capitalista” (SANTOS, 1986, p.125).  

Considerar apenas o sequenciamento das etapas produtivas incide-se numa 

análise linear, enxergando basicamente a cadeia produtiva, de fato o circuito 

espacial de produção detêm uma cadeia de produção, mas não se limita a ela, 

devemos perceber de que modo ela (a cadeia) possibilita a relação do lugar com o 

mundo (por meio da circulação), bem como, as transformações na configuração 

territorial inerente a sua execução (instalação e melhoramento de fixos geográficos, 

ampliação do comercio de produtos especializados, atração populacional de mão-

de-obra qualificada e não qualificada, mudanças na estrutura fundiária, etc). 

Faz-se necessário, também, “evitar que, sob a aparência de ‘setor’, 

‘atividades’, ‘região’, fiquem encobertos os comportamentos e níveis de poder dos 

agentes, os quais ocupam, dentro da estrutura econômica, posições diferenciadas”. 

(SANTOS, 1986, p. 126). Na realização plena de um circuito produtivo, deve-se ter 

clareza do papel exercido por um conjunto de agentes que de forma direta e indireta 

interagem entre sim, o que é considerado como circulo de cooperação.  

Um circuito não é formado apenas pelos produtores, compradores ou 

consumidores, um elo se estabelece entre as instituições de ensino superior, que 

não produzem mas forma mão-de-obra qualificada, entre os bancos, que não 

produzem, mas são fundamentais na concessão de crédito, entre as empresas 

logísticas, que não produzem, mas transportam o produto final. Rofmam (1976) apud 

Santos (1986, p. 126) sugere que ocorra:  
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a) identificação dos atores de um circuito por vinculações; b) 
detecção do lugar concreto na geração da massa de lucro de cada 
agente, como resultado do funcionamento do mercado e do poder de 
negociação desse agente’. 
 
  

Fazendo uma leitura atual da dinâmica dos circuitos espaciais de produção, 

no contexto da dinâmica econômica brasileira, Castillho e Frederico (2010, p. 465) 

apresentam alguns pontos que devem ser considerados, na delimitação de um 

circuito produtivo para fins de análise, os mesmos são: a “atividade produtiva 

dominante, os agentes envolvidos e seus círculos de cooperação, a logística e o uso 

e organização do território”.  

As combinações desses pontos criam uma estrutura produtiva definida, e 

estabelece as relações necessárias ao desenvolvimento da atividade que compõe 

um determinado circuito produtivo. Vale lembrar que no período atual os interesses 

que regem e possibilitam o pleno desenvolvimento de uma atividade econômica são 

impulsionados pelas máximas capitalista da acumulação e do lucro, o que ocasiona 

uma relação dialética entre as formas, as função, e os processos que compõe o 

circuito de produção, em especial do melão, resultando numa estrutura desigual da 

produção e da sociedade por parte dos agentes envolvidos na arena produtiva. 

As diversas etapas que compõe o circuito espacial de produção se 

processam em lugares diferentes e com graus de intensidade e complexidade 

distintos, o trabalho é fragmentado, fazendo com que determinadas atividades 

pareçam totalmente dissociada do circuito em que está inserida. Desse modo, 

determinados lugares tornam-se áreas especializadas de um dado produto, seja 

insumo, matéria- prima, ou área de produção.  

O emprego desses diversos agentes de forma conjunta contribui de forma 

decisiva na organização e no uso dos territórios seletivamente estabelecidos para 

desenvolveram as etapas que constituem o circuito produtivo, em especial, ás áreas 

locus da produção propriamente dita, ou seja, o lugar onde se materializar os fluxos.  

Nas seções seguintes demonstraremos como ocorre a materialização das instâncias 

da produção do circuito do melão no Rio Grande do Norte como uso do território 

pela fruticultura irrigada. 
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4. 2 A PRODUÇÃO PROPRIAMENTE DITA DO MELÃO E A ESPECIALIZAÇÃO 

PRODUTIVA  DOS LUGARES. 

 

Recorreremos a Marx (2008) para compreendermos os processos de 

produção. No entendimento que estes não correm de forma isolada, ao contrário, a 

produção de melão gera consumo de insumos e implementos agrícolas, que por sua 

vez, promove a distribuição de mão-de-obra e de insumos e implementos agrícolas, 

que por sua vez, estimula a produção de insumos e implementos, profissionais 

qualificados, de crédito e de uma série de outros elementos, que impulsiona a troca 

de mercadorias por dinheiro ou equivalente. Ou seja, a produção se processa em 

ciclo, e não de forma linear, o ato de produzir carrega consigo um conjunto de elos, 

que aparentemente não percebemos, conforme demonstramos na figura 17. 

 

Figura 17: Esquema de um Circuito Espacial de Produção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Elaboração: Andrade, 2013 baseando em Alves, 2012. 
 

Estando interligado, mesmo que se processando geograficamente 

separadas um circuito se inicia no momento em que existe uma atividade considera 

inicial que desencadeará todas as demais. Chamamos de produção propriamente 

dita de melão o ato de cultivar a cucurbitácea, fase que ocorre pontualmente 

amparada no capital-terra, assim podemos nesse momento identificar uma escala 

local dentro do circuito espacial de produção, ou seja, a produção propriamente dita 
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se realiza num conjunto de municípios que apresentem condições edafoclimáticas e 

técnicas propicias ao seu cultivo.  

No Rio Grande do Norte como demonstrado na figura10 existe registro do 

cultivo de melão nos últimos 20 anos em todas as mesorregiões do estado, do litoral 

ao sertão. Isso se dá devido a uma característica típica do melão que consegue se 

desenvolver em todos os tipos climáticos, inclusive em condições temperadas e 

mediterrâneas, onde provavelmente se originou. No entanto, a olerícola em que se 

desenvolve o fruto apresenta maiores indicies de produtividade em climas tropicais, 

áridos e semiáridos, associado a solos franco-arenoso ou arenoso-argiloso 

profundos, com boa porosidade, bem drenados e com alta fertilidade ou com 

possibilidades de correção, o que favorece o desenvolvimento do sistema radicular 

da planta. 

Estabelecendo um ranking de produção nos municípios do Rio Grande do 

Norte (ver tabela 5), percebemos que os municípios de Baraúna e Mossoró, 

apresentam os maiores registros de melões produzidos no Rio Grande do Norte.  

Em levantamento estatístico realizado pela EMBRAPA junto ao banco de dados do 

IBGE sobre os principais municípios produtores de melão no Brasil, aparecem 

Mossoró e Baraúna na primeira e terceira colocação respectivamente, em escala 

nacional, conforme demonstramos a seguir; 

 
Tabela 8: Área, produção e rendimento de melão nos principais municípios 
produtores – Brasil. 

Fonte: IBGE, 2009 apud EMPRABA, 2010 

 

Municípios/UF Área(ha) Produção (t) Rendiemnto 
(t/ha) 

Mossoró, RN 5.000 140.000 28 
Quixeré, CE 3.115 77.875 25, 
Baraúna, RN 2.210 68.510 31 
Icapuí, CE 1.700 42.500 25 
Aracati, CE 1.150 29.095 25,3 
Juazeiro, BA 1.519 25.823 17 
Itaiçaba, CE 400 10.000 25 
Curaçá, BA 540 9.180 17 
Sento Sé, BA 521 8.857 17 
Parazinho, RN 280 6.160 22 
Russas, CE 230 5.773 25,1 
Floresta, PE 250 5.500 22 
Santa Maria da 
Boa Vista, PE 

200 5.000 25 
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Observado a tabela 8 percebemos que o cultivo de melão irrigado em escala 

nacional e estadual, colocar os municípios de Mossoró e Baraúna como áreas 

especializadas nesse cultivo. Averiguando os motivos que colocam estes municípios 

como as principais arenas de produção identificamos que os mesmo apresentam as 

características físicas propícias ao desenvolvimento dessa cultura. Segundo o 

IDEMA (2008) os municípios de Baraúna e Mossoró apresentam solos do tipo 

cambissolo eutrófico, com característica de fertilidade média a alta, textura argilosa, 

bem a moderadamente drenado, clima semiárido apresentando elevadas 

temperaturas variando dos 27ºC ao 36ºC, com 2.700 horas de insolação anuais e 

baixos índices pluviométricos. 

A associação dos fatores edafoclimáticos presentes nesses municípios 

juntamente com seus respectivos processos históricos de desenvolvimento são os 

responsáveis por tornar essa área numa arena especializada na produção de melão. 

Como mostrado, o cultivo de melão se inicia no Município de Mossoró na década de 

1970 pela empresa MAISA. Vale lembrar, também, que nesse momento o município 

de Baraúna era distrito de Mossoró, sendo emancipado no ano de 1981. Nesse 

período as terras da MAISA compreendia parte do atual município de Baraúna que 

na época era área rural de Mossoró. 

A fim de averiguarmos a especialização dessa cultura como atividade 

produtiva dominante nos municípios de Baraúna e Mossoró, e mostrarmos uma 

seletividade destas áreas para com essa cultura, procuramos espacializar os valores 

de produção nos municípios do Rio Grande do Norte com base nos dados da 

Produção Agrícola Municipal, levantamento estatístico realizado pelo IBGE, a seguir 

mostramos uma coleção de cartogramas que espacializam a produção de melão no 

período de 1990 a 2011. 

                                    

. 
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Figura 18: Coleção de cartogramas V – Produção de melão no Rio Grande do Norte 1990 a 1993 (toneladas). 
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Figura 19: Coleção de cartogramas VI – Produção de melão no Rio Grande do Norte 1994 a 1997 (toneladas). 
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Figura 20: Coleção de cartogramas VII – Produção de melão no Rio Grande do Norte 1998 a 2001 (toneladas). 
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Figura 21: Coleção de cartogramas VIII – Produção de melão no Rio Grande do Norte 2002 a 2005 (toneladas). 
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Figura 22: Coleção de cartogramas IX – Produção de melão no Rio Grande do Norte 2006 a 2009 (toneladas). 
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Figura 23: Coleção de cartogramas X – Produção de melão no Rio Grande do Norte 2010 a 2011 (toneladas). 
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Figura 24: Acumulado da Produção de melão no Rio Grande do Norte 1990 a 2011 (toneladas). 
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A análise dos cartogramas que espacializam a produção de melão no 

território Potiguar deixa claro a concentração dessa atividade nas localidades de 

Baraúna e Mossoró, e municípios adjacentes, apresentando uma variação entre este 

em relação à expansão e/ou redução da quantidade produzida. Essa dinâmica 

ocorre por vários fatores que de certo modo são difíceis de mensurar, o mais comum 

se da pela variação nos índices pluviométricos, pois, como a quantidade de água no 

meloeiro necessita ser dosada para que a fruta adquira as características 

necessárias, uma elevação nos índices de chuva em certo ano em um desses 

municípios, provoca essa variação. Some-se a esta causa, o controle fitossanitário, 

dificuldades de contratação, variação cambial, dificuldades no escoamento, etc. 

Na espacialização apresentada nos cartogramas, municípios que 

registraram quantidades pequenas de produção não foram apresentados, uma vez 

que o software estabelece uma proporção nos círculos ao representá-los. 

Pensando na produção propriamente dita de melão (o ato de cultivar), 

identificamos que ela é precedida por uma etapa de preparação, onde denominamos 

de pré-produção. Nesta são articulados fluxos de aquisição de matéria-prima como 

sementes, fertilizantes, aquisição das terras, preparação do terreno com a retirada 

da vegetação nativa e contratação de pessoal. 

 Na produção do melão não identificamos um produto que se caracterize 

como matéria-prima, as sementes que num primeiro momento podem ser 

consideradas como tais não o são, uma vez que, a semente de melão vem do 

próprio melão e serve para produzir melão. Desse modo o melão se constitui 

matéria-prima do seu próprio circuito, a atividade produtiva primária ou inicial deste 

circuito é o próprio cultivo do melão. 

As sementes utilizadas no cultivo da curcubitácea recebem tratamento em 

laboratórios especializados, boa parte é importada e custam entre R$ 0,05 a R$ 0,40 

centavos a unidade. Assim como as sementes os insumos correspondem aos 

fertilizantes, herbicidas, inseticidas, canos, mangueiras, bombas hidráulicas, caixas 

de embalagem, selos, equipamentos de segurança pessoal e coletiva, tratores, 

grandes aradoras, grades de pulverizações, enfim todos os componentes que 

viabilizam o processo produtivo, são oriundos de outros estados e até mesmo de 

outras regiões do país e alguns deles de outros países.  
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Estes produtos são adquiridos pelos produtores diretamente com os 

fornecedores, mas via de regra, estes produtos são adquiridos por lojas 

especializadas no segmento da irrigação concentradas no município de Mossoró, 

que apresenta uma dinâmica urbana pujante no setor terciário. Ao analisar a 

economia urbana de Mossoró, Santos (2010, aponta que esta apresenta uma forte 

difusão do consumo produtivo, ou seja, aquele cujo consumo de produtos impulsiona 

a produção de novos produtos, assim, o consumo de implementos e insumos 

agrícola impulsiona a produção melão. 

Em relação à posse da terra pelos fruticultores, esta se dá pela incorporação 

de lotes de pequenos produtores via compra ou arredamentos. A ocorrência de 

fazendas que ultrapassam os 500 ha é comum na área em estudo, ocorrendo uma 

reconcentração fundiária acentuada.  Isso se dá pela necessidade de vastas áreas 

de terra para o desenvolvimento da monocultura do meloeiro que ocorre de forma 

sazonal, uma vez que o período mais propício ao desenvolvimento da cultura ocorre 

na estação seca. O controle de água no meloeiro é de fundamental importância para 

que os frutos cultivados em um determinado hectare tenham as mesmas 

características, sendo imprescindível que a quantidade de água usada na irrigação 

não ultrapasse os 550 mm do plantio à colheita. 

Por ser uma cultura sazonal associada ao período de estiagem da região, a 

geração de emprego também sazonal está associado ao período de escassez das 

chuvas, segundo o COEX (2011) a fruticultura irrigada no Rio Grande do Norte gera 

por ano/safra (julho a fevereiro) cerca de 30.000 empregos diretos e 90.000 

indiretos, sendo que destes a maior parte é absorvido pela cultura do meloeiro que 

apresenta a maior proporção entre trabalhador por hectare cultivado como mostrado 

no quadro (4) a seguir, isso mostra que existe uma relação direta entre fatores 

climáticos, produtividade e número de empregos gerados. 

 

Quadro 4: Número de trabalhadores ocupados por hectares em culturas irrigadas. 

Cultura Melão Mamão Cebola Pimentão Banana 

Trabalhadores/ 

hectares 

1,7 1,5 1,2 1,2 0,3 

Fonte: Andrade, 2011 
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A geração de emprego sazonal no período de estiagem na região semiárida 

faz com que durante parte do ano os municípios de Mossoró e Baraúna se tornem 

áreas de atração populacional, onde a população migrante vê nos projetos de 

irrigação uma forma de adquirirem seu sustento. No entanto, esse fluxo acentuado 

de pessoas acaba por saturar a demanda dos municípios na oferta de serviços 

básicos como educação e saúde, ocorrendo no período de produção um 

desmantelamento na infraestrutura dos serviços oferecidos pelo poder público.  

Outro elemento que merece análise é a dinâmica urbana dos municípios 

citados no período de safra. Devido à atração de grande contingente populacional 

ocorre uma repercussão no valor dos imóveis, seja para compra ou aluguel, com 

elevação repentina dos valores cobrados.  Na dinâmica urbana-social eleva-se o 

número de atos de violência como roubos e furtos de veículos nas estradas que 

interliga os municípios e na área urbana dos mesmos, segundo a população, ocorre 

também o aumento no número de pessoas usuárias de drogas e que se prostituem.
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Quadro 5: Calendário da produção de melão irrigado – Rio Grande do Norte 

 

  Jan. Fev. Mar. Abr. Mai.  Jun. Jul. Ago. Set.  Out. Nov. Dez. 

Produção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

Período de 
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Legenda 

 

                               

 

 

Período de maior geração de emprego  

 

Período de produção de melão

  

 

Período rotação de cultura/descanso 
da terra  
 

Período de estiagem  

 

Período de chuvas

  

 

Período de menor geração de emprego  

 

Elaboração: Andrade, 2013 
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Quando falamos em produção de melão, a primeira vista pensamos em um 

produto homogêneo, no entanto existem vários tipos de melão e dentro de cada tipo 

existe uma gama variada de híbridos. No Rio Grande do Norte, são cultivados seis 

tipos de melão, o melão amarelo é o que apresenta maior área planta por ser 

considerada uma variedade com elevada resistência às pragas e baixos custos de 

conservação e transporte pós-colheita.  

Os híbridos são melhoramentos genéticos das espécies produzidos em 

laboratório, visando elevar à resistência das mesmas as condições de solo e clima, e 

também a pragas que atacam os frutos, além das doenças foliares que prejudicam o 

desenvolvimento dos cultivos. O Rio Grande do Norte apresenta cultivos das seis 

cultivares, antes de mostrarmos como ocorre o processo de produção propriamente 

dito, por meio da preparação do solo, cultivo, tratos culturais e colheita se faz 

necessário conhecermos sucintamente as espécies cultivadas.  

Apesar de serem espécies distintas, as mesmas seguem os mesmo moldes 

de produção e manejo, diferenciando-se apenas no uso de determinados 

defensivos, já que alguns híbridos apresentam resistência maior a determinado 

vírus, fungo, protozoário etc, e no envio para os mercados consumidores, uma vez 

que algumas dessas espécies foram melhoradas geneticamente com a finalidade de 

atender ao mercado externo, a seguir mostraremos suas principais características. 

 

Figura 25: Melão do tipo amarelo ou espanhol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: SENAR, 2007 
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O melão do tipo amarelo ou espanhol foi a primeira espécie a ser cultiva em 

terras potiguares, pertence ao grupo dos inodoros, apresenta casca amarela e polpa 

variando de branca a creme, seu formato é redondo ovalado, exibe dez variedade de 

híbridos cultiváveis (AF 682, Vereda, Iracema, 4945, Goldex, 10/00, Tropical, 

Mandacaru , Gold Mine  e Natal), todas com elevada produtividade apresentando 

rendimentos superiores a 20 toneladas por hectare. O peso médio apresenta 

variação a depender do hibrido cultivado ficando entre 1,2 kg a 2,0 kg. 

 Todas as variedades apresentam ponto de colheita em torno de 60 a 70 

dias. Um ciclo rápido que requer uma logística de refrigeração e transporte 

extremamente eficientes para que não ocorra a perda dos frutos. Seu principal 

destino de comercialização é o mercado interno, se devidamente refrigerado 

apresenta durabilidade média de 27 a 35 dias. Alguns desses híbridos apresentam 

boa produtividade mesmo em períodos chuvosos, isso ocorre devido aos 

melhoramentos genéticos que possibilita maior resistência a espécie, tanto as 

chuvas quanto a um conjunto de vírus e doenças que atacam os meloeiros, fato que 

garante a produção durante o ano todo. 

 

Figura 26: Melão do tipo cantaloupe. 

 

             Fonte: SENAR, 2007 

 

A variedade cantaloupe pertence ao grupo dos aromáticos, apresenta 

formato redondo com reticulado denso em sua casca. A coloração de sua polpa 

varia do alaranjado ao salmão, necessita de um manuseio mais cuidadoso e 

processos de refrigeração imediata na pós-colheita, fato que garante uma 
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durabilidade em torno de 22 a 28 dias, o peso médio de suas oito espécies de 

híbridos (Torreon, Vera Cruz, Acclaim, Sedna, Olimpic Express, Hy Mark, PX 

4048 e Caribbean Gold) variam de 1,1kg a 1,8 kg. O tempo médio para colheita 

varia dos 55 aos 68 dias, a depender do híbrido, essa variedade apresenta híbridos 

destinados para o mercado interno e externo. 

  

Figura 27: Melão do tipo charentais. 

 

     Fonte: SENAR, 2007. 

 

O melão do tipo charentais pertence ao grupo dos aromáticos, a coloração 

de sua casca lisa é verde-claro com reticulados verticais aparentando gomos, a cor 

de sua polpa apresenta variação do salmão ao magenta, o charentais apresenta 

duas variedades de híbridos (Magrite e Magisto) com elevada concentração de Brix 

(açúcar), destinados à exportação, apresenta uma durabilidade de prateleira entre 

22 a 25 dias. Expõe elevada produtividade em torno de 20 toneladas por hectares, o 

tempo médio de colheita é de 65 dias. 

Figura 28: Melão do tipo gália. 

 

      

 

 

 

 

 

Fonte: SENAR, 2007. 
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O melão do tipo gália, apresenta casca de cor verde a amarela ao longo de 

sua maturação, tem formato arredondado e na casca apresenta reticulados, sua 

polpa apresenta variação de branco ao verde-claro, pertence ao grupo dos 

aromáticos. Exibe elevada resistência a pragas e vírus que atacam os meloeiros, 

peso médio de 0,800 kg a 1,2 kg a depender da variedade de híbrido (Ciro, Néctar e 

Estoril)  cultivado. O tempo médio de colheita se da em torno de 56 a 60 dias. Após 

colheita apresenta uma vida útil média de 24 a 28 dias. 

 

Figura 29: Melão do tipo Orange (Honeydew). 

 

   Fonte: SENAR, 2007. 

 

O melão do tipo Orange pertence ao grupo dos aromáticos, apresenta casca 

lisa e de cor creme, sua denominação vem em decorrência da cor laranja de sua 

polpa, é considerada uma espécie nobre, assim como o cantaloupe, charentais e 

gália, por isso requer manuseio cuidadoso. Na verdade Orange country é o hibrido 

mais conhecido da variedade honeydew que apresenta outros dois híbridos (Saturno 

e Honeydew). Os híbridos Orange e honeydew apresentam características 

semelhantes como cor da polpa alaranjada, peso médio variando de 1,5 kg a 1,8 kg, 

tempo médio para colheita entre 60 e 64 dias. Já o híbrido Saturno apresenta polpa 

creme-esverdeada, tempo médio de colheita entre 63 dias peso médio 1,5 kg essa 

espécie é bastante apreciada nos mercados externo e interno, seu tempo de 

consumo pós colheita varia entre 22 a 26 dias. 
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Figura 30: Melão tipo pele de sapo. 

 

Fonte: SENAR, 2007. 

 

O melão pele de sapo enquadra-se no grupo dos inodoros, possui casca 

dura e um pouco enrugada com coloração de tons verdes, claro e escuro, lembrando 

a aparência de um sapo. Apresenta quatro variedades de híbridos (Nilo, Juazeiro, 

Sancho e Tendecy) todos com elevado rendimento. Esta espécie é a que apresenta 

os maiores tamanhos em seus frutos, dependendo do híbrido (juazeiro) podem 

chegar a 4 kg. Tem período de colheita tardio, variando de 60 a 80 dias a depender 

do híbrido cultivado. Sua comercialização tanto se dá em mercado interno quanto 

em mercado externo. Se devidamente refrigerado apresenta uma durabilidade em 

torno de 26 a 30 dias. 

Apresentado as condições edafoclimáticas, o processo de aquisição das 

terras, e, as espécies cultivadas, vamos nesse momento expor o modo que ocorre a 

produção propriamente dita, do plantio a colheita. Lembramos que nos municípios 

nos qual realizamos nossa pesquisa empírica encontramos o plantio de outras 

culturas de frutas, também destinadas à exportação, no entanto a que apresenta 

maior proeminência é a cultura do meloeiro, fato constatado ao entrevistarmos 

pesquisadores, produtores, entidades ligadas à pesquisa agropecuária e aos 

sindicatos rurais. Em nosso entender o cultivo de melão é o segmento de maior 

expressividade dentro do ramo da fruticultura irrigada, e por isso elegemos esse 
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circuito para demonstrarmos o uso do território Norte-Riograndense pela fruticultura 

irrigada. 

Após preparação do terreno com a retirada da vegetação nativa, de forma 

mecânica ou tradicional (queimadas – pouco utilizada) inicia-se o preparo do solo. 

Por ser uma cultura exigente a fertilidade do solo faz-se que estudos sejam 

realizados a fim de fazer as devidas correções quanto à perda de nutrientes. Cada 

empresa se responsabiliza por verificar os índices de fertilidades de suas terras e de 

fazer as correções como adubação recomendada pelo agrônomo, fatores como PH, 

salinização, baixo índices de nitrogênio, potássio e outros nutrientes comprometem o 

êxito da cultura. 

Nesta etapa é realizado a gradagem e aração do solo a fim de revolver as 

camadas mais profundas para superfície e realizar o processo de adubação de 

fundição com sulfeto de amônia, ureia, superfosfato simples, superfosfato triplo, 

cloreto de potássio e sulfeto de potássio. É realizado, também, o processo de 

calagem a fim de eliminar as substâncias tóxicas a cultura como alumínio e sódio. A 

calagem favorece a disponibilidade de fósforo, cálcio, magnésio e molibdênio 

elementos químicos essenciais ao desenvolvimento vegetal (COSTA, ET AL 2008). 

Os nutrientes que favorecem o pleno desenvolvimento do meloeiro são 

classificados por Costa, et al (2008) em macronutrientes por ser absorvidos em 

grandes quantidades como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre 

e os micronutrientes como boro, cobre, ferro manganês, molibdênio e zinco que são 

absorvidos em penas quantidades, porém, são determinantes no crescimento e na 

absorção de açucares nas plantas. Na ausência natural de um desses elementos a 

correção dever ser realizada por um agroquímico recomendado por profissional 

qualificado nas dosagens prescritas por meio do receituário agronômico. Vale 

lembrar que a adubação também pode ser realizada com matéria orgânica. 

Ainda na fase do preparo do solo, uma técnica que merece destaque é a 

utilização de agrotêxteis (mulching) que impedem o contato do fruto com o solo 

evitado, assim, a contaminação por patógenos e fungos, bem como a barriga branca 

(mancha esbranquiçada no fruto decorrente do aquecimento provocado na área de 

contato do fruto com o solo). Associado ao agrotêxtil inferior mulching, usa-se o 

agrotêxtil superior, (manta) que impede o contato dos frutos com vírus e bactérias 

nos primeiros 30 dias de germinação, evitando assim as doenças foliares. A 
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utilização dessa técnica requer elevado investimento financeiro, sendo desenvolvido 

quase que exclusivamente por grandes produtores. A sequência de figuras a seguir 

mostra a colocação dos agrotêxteis. 

 

Figura 31: Colocação de agrotêxteis. 

 

 

 

Fonte: Senar, 2007. 

 

Após preparação do solo inicia-se o plantio que pode ser feito por 

semeadura direta ou utilizando-se de mudas já germinadas. Em caso de semeadura 
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direta o semeio é realizado colocando-se duas ou três sementes por cova, no caso 

de variedades hibridas usa-se apenas um semente por cova a fim de minimizar os 

custos de produção. É muito comum o uso de mudas preparadas em viveiros 

especializados e cadastradas junto ao Ministério da Agricultura, isso garante 

maiores rendimentos, uma vez que o plantio da muda representa economia de 

tempo e maiores garantias ao desenvolvimento dos frutos.  

Após plantio realiza-se as fases de tratos culturais, nesta fase são 

executadas atividades que visam a sanidades das plantas com o controle de pragas 

e doenças a fim de garantir elevados índices de produtividades, sendo realizado a 

campina de ervadas daninhas, desbaste de folhas fracas, desbaste de frutos com 

má formação, pulverizações e incentivo a polinização das abelhas. É comum nas 

fazendas de produção a presença de colmeias a fim de contribuir com o processo 

natural de polinização das flores. Nesta fase também é realizada a irrigação do 

meloeiro, fato que é de fundamental importância no desenvolvimento dos frutos, 

para fins de irrigação o ciclo da cultura pode ser divido em quatro fases, a saber: 

inicial, vegetativo, frutificação e maturação. Em cada fase o volume de água deve 

ser cuidadosamente dosado para que não haja prejuízos ao desenvolvimento dos 

frutos. 

A NTEPI-Melão permite o uso de 95 agroquímicos (Ver anexo 2) entre 

fungicidas, inseticidas, acaricidas e químicos de uso geral com registro no MAPA 

para uso na produção de Melão, permitindo ainda, que qualquer outro químico 

registrado no ministério possa ser usado, desde que atenda as orientações e 

restrições pertinentes a essa cultura. A utilização dessas substâncias deve seguir a 

legislação nacional e estadual para uso de agrotóxico e ser apropriada a praga ou 

doença que está acometendo a cultura.  

Segundo o COEX (2011) um fato de primordial importância ao êxito da 

cultura do meloeiro no Rio Grande do Norte se dá em virtude a presença da área 

livre das moscas-das-frutas das cucurbitáceas – Anastrepha grandis Macquart. Uma 

praga principal que deteriora o fruto e o impossibilita de ser comercializados nos 

mercados europeus e norte-americanos devido às rígidas exigências fitossanitárias 

impostas pelos protocolos de boas práticas agrícolas.  
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Figura 32: Área Livre de Pragas -  Anastrepha grandis Macquart  -  Rio Grande do Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: COEX, 2011. 
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz. 
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Após intenso monitoramento, em 2006, com a NTE PI 13 Melão, no Rio 

grande do Norte para fins de Certificação Fitossanitária, fora creditado a condição de 

Área Livre de Praga (ALP), a área em amarelo na figura 32, como opção 

reconhecida de manejo de risco para a praga Anastrepha grandis Macquart, em 

cultivos de Cucumis mela L. (melão), Citrullus lanatus Thunb. (melancia), Cucurbita 

spp. (abóbora) e Cucumis sativus L. (pepino). 

Passado o período de maturação e desenvolvimento dos frutos é realizada a 

colheita. É necessário que a colheita seja realizada no momento adequado, 

considerando as características concebidas de coloração, tamanho, formato e sabor, 

para algumas variedades, o aroma também é importante, outra condição relevante é 

o fato que o melão não eleva seu nível de açúcar no período pós-colhimento, assim 

a colheita no momento adequado garante maior vida útil ao produto perecível. O 

manuseio dos frutos no período de colheita e pós-colheita requer cuidados 

adequados a fim de evitar danos aos frutos e conferi-lhes a higiene necessária nos 

processo de limpeza, embalagem e resfriamento para posterior logística e 

comercialização. A figura 33 mostra o período de colheita no campo dos meloeiros. 

 

Figura 33: Processo de colheita do melão amarelo. 

 

Fonte: Brasil Melon, 2013. 

 

As etapas de preparação do terreno e da preparação do solo, bem como 

seleção de mão-de-obra e aquisição de insumos respondem a pré-produção do 

melão. As etapas de plantio, trato ou manejo cultural e colheita compreendem o que 

denominamos de fase da produção. Já as atividades desenvolvidas na pós-colheita, 

até a comercialização corresponde à fase de pós-produção do que chamamos de 

produção propriamente dita. 
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A terceira macro etapa, a qual convencionamos chamar de pós-produção, se 

refere aos processos pós-colheita, ou seja, a utilização de galpões, equipamentos 

industriais que viabilizam a automação da embalagem e armazenamento e que 

caracteriza o emprego do sistema fordista na agricultura, bem como às normas de 

seleção e classificação dos produtos. Na etapa da pós-produção os frutos colhidos 

são encaminhados ao sistema de Pecking House onde recebem o tratamento de 

limpeza (ver figura 34) a fim de serem removidos os resíduos de terra, folhas e 

outros agentes contaminantes, inicia-se o processo de seleção dos frutos com o 

descarte dos que apresentem má formação, manchas, ranhuras, furos e outras não 

conformidades. Devidamente limpos, os melões podem receber tratamento 

antifúngico, anti-ácaros e bactericida por recomendação do técnico responsável e de 

acordo com as recomendações do mercado a que se destine. 

 

Figura 34: Processo e limpeza dos melões. 

 

Fonte: Brasil Melon, 2013. 

  

No Pecking House segue os procedimentos de seleção e classificação dos 

frutos. A seleção ocorre visando a eliminação das mercadorias que apresentem 

danos que comprometam sua conservação, estética e comercialização, assim é 

descartada as unidades que apresentem sementes soltas, ferimentos, queimaduras, 

deformações, manchas embranquecidas na casca (barriga branca), cicatrizes, 

manchas decorrentes de viroses e bacterioses, rebaixamentos na casca e danos 

causados por insetos, pássaros e roedores.  

Os melões a serem comercializados passam por um sistema de 

classificação e acondicionamento em caixas de papelão, devidamente selados com 

etiquetas informando a procedência do fruto, fato que possibilita a rastreabilidade. A 
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classificação dos frutos leva em consideração a quantidade máxima permitida no 

momento de encaixotá-los, assim, podem ser do tipo 3 até o tipo 14. Ou seja, nas 

caixas que cabem 3 melões, estes são considerados do tipo 3, nas caixas cuja 

capacidade são 4 unidades, serão considerados melões do tipo 4 e assim 

sucessivamente. Após serem embalados, os melões encaixotados seguem para a 

paletização e posterior refrigeração, conforme figura 35. 

 

Figura 35: Processo de embalagem e formação dos pallets. 

 

Fonte: Brasil Melon, 2013. 

 

A capacidade das caixas varia de acordo com o tipo do melão a ser 

embalado, mercado consumido a que se destina e as exigências do cliente, no geral, 

variam de 5 kg a 12 kg as destinadas à exportação, já as que são destinadas ao 

mercado interno ficam entorno dos 5 kg. De acordo com a cotação de preços 

divulgado no site da EXPORTFRUIT pelo COEX com fontes do CEPEA/ESALQ/USP 

para o período de abril de 2013, a caixa de melão amarelo com 13 kg tipo 11 e 12 

estava em média de R$ 14,25 a R$ 16,00. Após serem encaixados, os frutos 

seguem para formação dos pallets e posterior refrigeração, variando entre 4ºC a 10º 

C dependendo do melão. O fluxograma (figura 36) apresenta sucintamente às 

etapas de produção do melão. 

A logística dos frutos embalados, da área produtora até o ponto de 

escoamento para exportação se dá em carros refrigerados. Os grandes produtores 

detêm seus próprios veículos, os produtores de menor porte recorrem a empresas 

especializadas em realizar a logística desse produto, de modo geral, os produtores 
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arcam com as despesas de escoamento desde a arena de produção até entregá-lo 

ao cliente, esteja este onde estiver.   

 

Figura 36: Fluxograma das etapas da produção de melão. 
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Após embalados os melões entram no sistema logístico e são direciona aos 

mercados consumidores, assunto abordado a seguir.  

 

4.3 A CIRCULAÇÃO E A FORMAÇÃO DE UMA REDE EXTRAVERTIDA 

 

 Para compreendermos o movimento de escoamento da produção de 

melão, devemos nos ater ao papel desempenhado pela circulação no processo 

de integração das instâncias produtivas que constituem um circuito espacial, 

pois tão importante quanto à produção propriamente dita é a circulação, uma 

vez que, “sem a circulação de bens não há circulação de excedente” (SANTOS, 

2004b, p. 116). E, o excedente em movimento possibilita a realização da mais 

valia em escala planetária, que se realizam pela possibilidade ou efetividade do 

uso do território pelas atividades econômicas. 

Os sistemas de comunicação assim como os sistemas de escoamentos 

(portos, vias marítimas, vias férreas, estradas) formam redes de circulação de 

mercadorias, pessoas e informação, onde a vida e a economia se realizam, com 

uma amplitude mundial. No período atual não podemos falar mais em redes 

isoladas, as redes se integram.  

Ao nos debruçarmos sobre os circuitos espaciais de produção, temos que 

considerar o movimento que possibilitam sua concretude. É de fato sabido que estes 

fluxos se realizam por meio de uma base de fixos, onde;  

 

Os fixos (casas, porto, armazém, plantação, fábrica) emitem fluxos 
ou recebem fluxos que são o movimento entre os fixos. As relações 
sociais comandam os fluxos, que precisam dos fixos para se realizar. 
Os fixos são modificados pelos fluxos, mas os fluxos também se 
modificam ao encontro dos fixos (SANTOS, 2008, p.155). 

 

Os espaços da circulação são apropriados pelas firmas em seus diversos 

fluxos, pois nos dias atuais a circulação rápida de capitais, mercadorias e 

informação são imprescindíveis ao processo de acumulação e da geração de mais 

valia. Neste contexto, ao nos debruçamos sobre a economia Norte-riograndense 

percebemos que a mesma está amparada pela circulação de mercadorias 

destinadas ao mercado externo, conforme tabela 9.  
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Tabela 9: Movimentação financeira em US$ dos principais produtos exportados – 
Rio Grande do Norte 1996 a 2010.  

Principais produtos exportados pelo Rio Grande do Norte de 1996 a 2010 

 Ano 1º 2º 3º 4º 5º 

1996 
Melão 

US$ 20556518 
Cast. de cajú 

US$  7325688 
Açucares 

1
   

US$  2566201 
Couros e Peles

2
         

US$ 11131540 
Bombons

3
    

US$ 4521312 

1997 
Melões 

US$ 19358426 
Cast. de cajú 
US$ 5518917 

Açucares 
1
  

 US$ 
13190200 

Couros e Peles
2
   

US$ 11366956 
Bombons

3
  

 US$ 4340432 

1998 
Melões 

US$ 25672765 
Cast. de cajú 

US$ 13558167 

Açucares
1
    

 US$ 
11391000 

Couros e Peles
2
 

US$ 8671639 
Goiabas,Mangas

4 
 

US$ 5633796 

1999 
Melões 

US$ 24617250 
Cast. de cajú 

US$ 19634275 
Açucares

1  
    

US$ 8765400 
Sal Marinho             

US$ 7301340 

Camisas de 
malha US$ 
5104465 

2000 
T-Shirts 

US$ 21331592 
Melões 

US$ 20545994 
Cast. de Caju 

US$ 20459565 
Camarões conge. 

US$ 13460698 
Açucares 

1
               

US$ 9360543 

2001 
Camarões 

conge.     US$ 
28832708 

T-Shirts US$ 
28710520 

Melões          
US$ 26005520 

Cast. de cajú                 
US$ 19054092 

Açucares 
1
               

US$ 16509448 

2002 
Camarões

5
                    

US$ 24537013 
Melões         

US$ 24185797 
Petróleo

6
 

US$ 24063496 
Cast. de cajú                 

US$ 19098944 
T-Shirts                           

US$ 17700158 

2003 
Petróleo

6
                    

US$ 58959174 
Melões         

US$ 39197358 
Camarões

5*
                    

US$ 38194088 
Camarões

5
                    

US$ 32499974 
Cast. de cajú                 

US$ 25845226 

2004 
Petróleo

6
                    

US$ 284242327 
Camarões

5
     

US$ 46404033 

Melões        
  US$ 

45470193 

Camarões
5*

                    
US$ 36162238 

Cast. de cajú                 
US$ 32789102 

2005 
Petróleo

6
                    

US$ 96870955 

Melões       
   US$ 

55933049 

Camarões
5
     

US$ 48406527 
Cast. de cajú                 

US$ 44043117 
Bananas                   

US$ 19544583 

2006 
Melões                         

US$ 58117140 
Cast. de cajú                 

US$ 45565664 
Camarões

5
     

US$ 41052100 
Petróleo

6
                     

US$ 27933228 
Bananas                   

US$ 24583350 

2007 
Melões                         

US$ 85196031 
Cast. de cajú                 

US$ 40130493 
Camarões

5
     

US$ 31521047 
Bananas                          

US$ 28097442 
Açucares 

1
               

US$ 18045121 

2008 
Melões                         

US$ 64993158 
Cast. de cajú                 

US$ 44644627 

Camarões
5
     

US$  
24491757 

Açucares 
1
                     

US$ 23214261 
Cons. de Bordo

7
           

US$ 21561120 

2009 
Melões                        

US$ 45645595 
Cast. de cajú                 

US$ 41874760 
Camarões

5
     

US$ 16504114 
Açucares 

1
                     

US$ 16218040 
Sal Marinho            

US$ 15607596 

2010 
Cast. de cajú                 

US$ 45945003 
Melões                        

US$ 45708351 

Açucares 
1
                     

US$  
21611240 

Bananas                          
US$ 17644906 

Sal Marinho            
US$ 14075095 

Fonte: Adpatado da SECEX / MDIC - AliceWeb, 2011 
1 Out.açucares de cana, beterraba, sacarose química. / 2. Otr.couros e peles de bov./equideos curt./recurtidos / 
3 Bombons, caramelos, confeitos e pastilhas / 4 Goiabas, mangas, mangotões frescos ou secos / 5 Camarões 
inteiros, congelados exceto "Krill" /5*Outros Camarões inteiros, congelados exceto "Krill" / 6 óleos Brutos de 
Petróleo / 7 Combustíveis e lubrificantes de aeronaves. 
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Observado a Tabela 9, vemos que as principais mercadorias exportadas 

pelo Rio Grande do Norte são produtos de circuitos espaciais agrícolas. Mesmo com 

a presença de circuitos indústrias como o petróleo e as t-shirts, percebemos o 

quanto a economia estadual está amparada em atividades que se desenvolvem em 

áreas rurais, e são desenvolvidas em municípios interioranos.   A circulação que 

interliga as etapas do circuito espacial, segmentadas geograficamente constitui um 

território produtivo em rede (considerando que todos os lugares que abrigam alguma 

das etapas do circuito fazem parte do território usado em detrimento da atividade 

dominante). Assim, compreendemos que o uso do território não se faz por um grupo 

isolado que visa satisfazer seus interesses, em lugares longínquos, mas, ocorre de 

forma inter-relacionada entre diversos circuitos produtivos. 

A tabela 9 nos proporciona ainda uma visão da expressividade financeira do 

circuito da melonicultura, percebemos que o melão aparece entre os três primeiros 

colocado em todos os anos (1996 a 2010), e durante oito anos foi à mercadoria que 

com maior movimentação financeira de exportação do estado do Rio Grande do 

Norte (1996 / 97 / 98 / 99 / 2006 / 07/ 08/ 09).   

Sendo o circuito espacial produtivo um produto social em um determinado 

tempo e integrando escalas espaciais distintas por meio de suas etapas, desde as 

microescalas, mesoescalas e nas instancias de circulação e consumo integra 

macroescalas, sejam circulação de produtos acabados ou de insumos. Essas 

múltiplas interações que se processam no espaço formam o que Santos (1997) 

coloca como estrutura espaço-temporal, que é o resultado da produção, 

precisamente dos processos produtivos desenvolvidos pela sociedade.  

A circulação efetiva, ou mesmo em potencial estimula a produção de 

mercadorias. Na medida em que avança a produção de mercadorias e ocorre a 

expansão do capital se dá, também, o aumento dos fluxos. A ideia de circulação não 

deve ser encarada apenas como o deslocamento de mercadorias, as ideias, as 

formas, as ordens também de propagam em escalas múltiplas. Segundo Corrêa 

(1997) a circulação se processa como interações espaciais, onde; “As interações 

espaciais constituem um amplo e complexo conjunto de deslocamentos de pessoas, 

mercadorias e informação sobre o espaço geográfico”. (p. 279), promovendo a 

“espacialidade do ciclo de reprodução do capital”. (p.281). 



172 
 

Segundo Arroyo (2006) amparada nas formulações clássicas de Camille 

Vallaux (1914), a circulação tem um caráter político, não basta apenas ter a 

mercadoria, as normas, as ordens para que ocorra o movimento, nem tão pouco 

basta ter a presença dos fixos geográficos, como portos, estradas, pontes, etc. Faz-

se necessário a participação do Estado na concessão das infraestruturas, na 

mediação de acordos transfronteiriços, no estímulo aos produtores, e na 

manutenção desse sistema. Desse modo, a circulação é um fenômeno econômico e 

político. A circulação estabelece um conjunto de redes, a começar pela rede de 

relações diplomáticas entre os estados-nação, rede de trocas econômicas-

financeiras e tecnologias, constituída de um conjunto ramificado de fluxos. 

Segundo Castillo (2007) o Brasil vivencia uma situação crítica em seus 

sistemas de escoamento de produtos agrícolas, tanto para o abastecimento do 

mercado interno quanto do mercado externo, nesse sentido, o autor aponta que 

existe uma preocupação por parte do governo, nas esferas dos estados e da União, 

em formular políticas públicas no intuito de suprir essa carência estrutural que tanto 

impede o pleno desenvolvimento econômico do país. No entanto, a eficácia da ação 

estatal é incipiente frente à demanda de infraestrutura logística das mercadorias 

agrícolas, em especial os commodites, seus esforços se concentram na região 

centro-sul do país beneficiando culturas do agronegócio que se estabeleceram como 

âncoras do setor agrícola. 

Em entrevista ao COEX sobre as condições de escoamento da produção, os 

produtores apontam as péssimas condições de conservação das estradas vicinais 

como ponto de gargalo ao escoamento do produto, acarretando, inclusive, perdas na 

ordem de 10% da produção por ano safra, provocadas por danos mecânicos devido 

às trepidações no escoamento.  Há cerca de 10 anos (início dos anos 2000) existe a 

intenção de construção da estrada do melão, um trecho de 65 km interligando as 

áreas produtoras dos municípios de Grossos, Tibau, Mossoró e Baraúna com a área 

produtora do Ceará, a fim de proporcionar celeridade ao processo de escoamento. 

Cerca de 18 km entre Grossos e Tibau foi concluído restando a finalização da obra. 

Segundo o dirigente do COEX, Segundo de Paula, existe um descaso por 

parte do poder estadual no fornecimento de infraestrutura aos produtores, a estrada 

do melão que se configura como solução imediata na redução dos custos com 

transporte terrestre não passa de mera intenção e discurso político. Em relação à 
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estrada do melão, o representante do COEX afirma: “A primeira etapa foi entregue e 

está nos atendendo, a segunda etapa ainda está sendo feita e a terceira etapa está 

a perder de vista, ninguém sabe para quando será entregue” (SEGUNDO DE 

PAULA apud FAERN, 2011). 

Com a consolidação da agricultura globalizada na região Nordeste, 

constatou-se um substancial aumento nos fluxos de mercadorias (seja insumos ou 

produtos acabados) destinados aos principais centros consumidores do país e aos 

mercados internacionais, resquícios de um modelo agrário exportado que comandou 

a dinâmica econômica brasileira por décadas. 

As deficiências na infraestrutura de escoamento apresentada pelos 

elementos fixos do Rio Grande do Norte, fez com que diversos produtores 

migrassem para outras unidades da federação. Outro fato interessante 

desencadeado devido à ineficiência do sistema de fixo logístico do estado, é a 

elevação do preço do produto, uma vez que este tem que ser transportado a outras 

unidades da federação e de lá ser encaminhado ao seu destino de consumo.  

Os sistemas de engenharias, que possibilita a logística das mercadorias, 

consolidaram no território nacional e passaram a contribuir com a circulação de 

mercadorias e com a interligação dos lugares, a presença de firmas e instituições 

usando desses objetos apropriaram-se do território para reprodução do capital e 

disseminação de novas técnicas produtivas. 

Como os sistemas de engenharia presentes no Rio Grande do Norte, em 

especial os portos, não dão conta do volume de mercadorias exportadas, o melão 

produzido em terras potiguares é deslocado para outros terminais de escoamento a 

fim de atender as demandas de seu consumo. Buscamos demonstrar o percurso 

realizado pelo melão antes de chegar ao destino de consumo e mostrar o quanto 

capilarizado é o movimento realizado por essa mercadoria.  
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Figura 37: Pontos no território Nacional com registro de escoamento dos melões 
produzidos no Rio Grande do Norte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SECEX, 2011.  
Elaboração cartográfica: Diego Tenório da Paz. 
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Figura 38: Escoamento da Produção de melão do RN com partida do PA /CE/ RN - 1996 a 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MDIC/SECEX, 2011 
Elaboração cartográfica: Diego Paz 
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Figura 39: Escoamento da Produção de melão do RN com partida em PB/ PE/ BA - 1996 a 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MDIC/SECEX, 2011 
Elaboração cartográfica: Diego Paz 
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Figura 40: Escoamento da Produção de melão do RN com partida em RJ/ SP/ PR/ SC/ RS - 1996 a 2010. 

 

 

Fonte: MDIC/SECEX, 2011 
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Ao observamos as figuras percebemos que a circulação dos melões forma 

uma rede extravertida, direcionada aos mercados europeus e norte americano, em 

sua maioria, mas com penetração na América Central, América do Sul e África.  A 

boa aceitação do melão produzido no Rio Grande do Norte se dá por vários fatores, 

dentre eles os aspectos climáticos e concorrenciais, pois a produção de melão 

potiguar ocorre no período de estiagem, que coincide com a entressafra espanhola, 

fazendo com que a mercadoria entre no mercado europeu e só vá encontrar 

concorrência no mês de janeiro, período de safra da Costa Rica, Honduras e 

Panamá.  

A circulação de mercadorias, informação, ordens e tecnologias promovem as 

bases da diferenciação geográfica dos lugares (ARROYO, 2006 p. 73). A ideia de 

circulação traz consigo a concepção de diferenciação ou mesmo seletividade 

geográfica, uma vez que cada lugar passa a ser encarado pelas possibilidades que 

apresenta em produzir e fazer circular suas mercadorias, ou mesmo pela sua 

capacidade de adquirir a mercadorias provenientes de outros lugares, assim,  

 
Com a difusão dos transportes e das comunicações, e conforme 
avança a expansão capitalista, criam-se as condições para que os 
lugares se especializem , sem a necessidade de produzir tudo para 
sua reprodução. Assim, ao passo que a economia local deixa de ser 
preponderantemente autárquica, estabelece-se uma crescente 
divisão territorial do trabalho. Esse processo – progressivo e 
acelerado com a incorporação de novas técnicas – ocasiona uma 
intensificação dos intercâmbios, que se dá em espaços cada vez 
mais amplos (ARROYO, 2006, p. 74). 

 

Desse modo a dissociação geográfica entre as diversas instâncias 

produtivas – produção, distribuição, troca e consumo – provoca a dependência de 

nexos extra arena produtiva, ficando ao sabor, muitas vezes, das verticalidades. Os 

circuitos espaciais produtivos “se dão, no espaço, de forma desagregada embora 

não desarticulada” (SANTOS, 1997, p.03) onde “’os circuitos são multiescalares 

porém envolvidos numa teia de interesses internacional. Os fluxos de capital 

financeiro consolidam com clareza a hierarquia dos lugares” (MORAES, 1985, p. 19) 

a compreensão da dimensão multiescalar dos circuitos torna-se articulada e 

perceptível pelo movimento da circulação que cada lugar desempenha na integração 

das etapas que compõe os referidos circuitos. 
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Considerando o movimento de circulação enquanto processos interativos 

entre os lugares, Corrêa (1997, p.280) assinala que; 

 

As interações espaciais devem ser vistas como parte integrante da 

existência (e reprodução) e do processo de transformação social e 

não como puro e simples deslocamento de pessoas, mercadorias, 

capital e informação no espaço. No que se refere à existência e 

reprodução social, as interações espaciais refletem as diferenças de 

lugares face às necessidades historicamente identificadas. No que 

concerne às transformações, as interações espaciais caracterizam-

se preponderantemente, por uma assimetria, isto é, por relações que 

tendem a favorecer um lugar em detrimento de outro, ampliando as 

diferenças já existentes, isto é, transformando os lugares. 

 

A circulação passa a fazer parte da vida e da dinâmica econômica dos 

lugares, que se especializam e diferenciam dos demais pela sua capacidade de 

produzir e de fazer circular a mercadoria. Para que a circulação seja eficaz e atentar 

as demandas de consumo que a impulsiona é necessário que um sistema logístico 

dê suporte a esse movimento. Na tentativa de geografizar a compreensão de 

circulação logística para fins de apreensão do uso território, Castillo (2007, p. 22-23) 

propõe uma definição ao termo logística, sendo este, 

 

Um conjunto de competências infra-estruturais (transporte, 
armazéns, terminais intermodais, portos secos, centro de 
distribuição, etc.) institucionais (normas, contratos de concessão, 
parcerias público-privadas, agências reguladoras setoriais, 
tributação, etc.) e estratégicas (conhecimento especializado detido 
por prestadores de serviços ou operadores logísticos) que reunidos 
num subespaço, podem conferir fluidez e competitividade aos 
agentes econômicos e aos circuitos espaciais econômicos e aos 
circuitos espaciais produtivos. Trata-se da versão atual da circulação 
corporativa. 

 

Em entrevistas realizadas em nosso trabalho de campo percebemos que as 

competências infraestruturais, estratégicas e institucionais estão desarticuladas, 

provocando perdas e insatisfação aos produtores e aos demais agentes envolvidos 

na produção de melão. A localização geográfica do Rio Grande do Norte favorece o 

escoamento da produção por via marítima, uma vez que, o estado apresenta um 

tempo médio de 7 dias até a Europa e de 5 dias ao EUA, entretanto a capacidade de 
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escoamento do porto de Natal é limitada, fazendo com que a produção migre para 

outros lugares com maior oferta de escoamento. 

A situação geográfica coloca o Rio Grande do Norte numa posição 

privilegiada em relação ao comercio exterior, principalmente com os continentes 

Africano, Europeu e Norte-Americano, em decorrência da distância como pela 

hidrovia de escoamento, por meio do Oceano Atlântico, utilizando-se a modalidade 

de transporte marítimo, menos rápido, porém, mais econômico, possibilita a 

comercialização dos melões com pouco valor agregado. No entanto a deficiência na 

infraestrutura portuária do estado faz com que a produção se descoloque para 

outros terminais de escoamento pelo país. 

Percebemos que a produção de melão do Rio grande do Norte apresenta-se 

em uma nítida rede extravertida, destinando-se ao abastecimento dos mercados 

externos, com destaque para os países da União Europeia e os países norte-

americanos, e não por coincidência são os principais formadores de barreiras 

fitossanitárias.  A figura 36 mostra os principais países consumidores do melão 

produzido no Rio Grande do Norte por quantidade de consumo.  
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Figura 41: Países consumidores de melão produzido no Rio Grande do Norte – 1996 a 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: SECEX, 2011 

Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz. 
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A construção dessas redes de circulação favorece e possibilita que o 

mercado global se materialize no lugar da produção propriamente dita. As interações 

entre lugares distantes passam a ocorrer de forma mais intensa, quebrando as 

velhas hierarquias urbanas, as interações espaciais (CORRÊA, 1997) sejam entre 

áreas de curta ou longa distância, entre lugares de magnitude semelhante ou 

distinta, abarcam uma gama cada vez mais complexa e densa de fluxos de 

mercadorias, pessoas, capital e informação, característica do período atual, técnico-

científico-informacional, em que os circuitos produtivos ganham cada vez mais uma 

natureza global. 

O emprego dos diversos agentes de forma conjunta contribui de forma 

decisiva na organização e no uso dos territórios seletivamente estabelecidos para 

desenvolverem as etapas que constituem o circuito produtivo. A apropriação 

territorial passa necessariamente pelo crivo de um conjunto de agentes envolvidos 

direta ou indiretamente nesse processo, ganhando novas configurações mediante os 

interesses dos mesmos, que muitas vezes imbuídos de um discurso 

desenvolvimentista, respaldado por ações governamentais, alteram 

substancialmente o modo de vida e a forma de uso do território pela sociedade local, 

apropriando-se e expropriando-os, não raro, do processo produtivo. 

Comungamos com Santos (2008, p. 128) que os “Os circuitos espaciais de 

produção criam movimento de matéria e os círculos de cooperação criam fluxos de 

informação, que são os novos estruturadores do espaço.” Os círculos de cooperação 

abarcam todos os envolvidos no processo de produção, nas suas diferentes etapas. 

A análise do uso do território a partir do circuito produtivo sobrepõe à ideia de 

circuito regional, e passar a considerar o circuito territorial que abrange várias 

escalas, agentes e processos. Nesse sentido, nossa próxima seção apresenta os 

principais agentes envolvidos no circuito espacial de produção de melão no Rio 

Grande do Norte. 

 

4.4 OS AGENTES DA PRODUÇÃO E OS CÍRCULOS DE COOPERAÇÃO. 

 

Compreender a dinâmica existente na regulação, organização e usos do 

território desenvolvido pela fruticultura irrigada a partir da produção de melão no 

território do Rio Grande do Norte, faz-se necessário a identificação dos principais 
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agentes envolvidos nessa atividade, seja de forma direta, na produção do fruto, ou 

de forma indireta, como na realização de pesquisa desenvolvidas por instituições 

agronômicas e de assessoria técnica. 

Os agentes de produção ou de cooperação produtiva desenvolvem ações 

conjuntas que possibilitam uma maior exploração das áreas produtoras, dentro de 

suas especificidades, cada qual, busca satisfazer seus interesses particulares, 

desconsiderando na maioria das vezes os interesses locais.  As ações dos agentes 

que formam os círculos de cooperação transcendem a arena de produção e muitas 

vezes o território nacional. 

Dentro do circuito espacial de produção do melão, os principais agentes que 

formam os círculos de cooperação são aqueles estabelecidos entre as instituições 

públicas de ensino e pesquisa, o sindicato dos produtores de frutas, o sindicato dos 

trabalhares rurais, os serviços de assistência e assessoria técnica, o governo do 

Estado, os municípios, e os produtores. 

Compreender as ações desencadeadas pelos agentes envolvidos nos 

circuitos de produção nos ajuda a identificar e analisar as novas formas da 

configuração territorial imposta aos lugares, ou seja, as “formas particulares de 

distribuição da força de trabalho, das atividades sociais, da infra-estrutura produtiva 

e de consumo coletivo, dos recursos naturais e das condições ambientais de um 

dado território – dispersão versus concentração” (SANTOS, 1986, p. 123-124), uma 

vez que o território usado: “é tanto o resultado do processo histórico quanto a base 

material e social das novas ações humanas” (SANTOS, 2000) que ocorrem no 

intuito de favorecer a multiplicação do capital, bem como sua distribuição. Neste 

contexto destacamos o papel desempenhado por alguns desses agentes envolvidos 

no circuito produtivo do melão. 

A Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA – é a principal 

instituição de ensino e pesquisa voltada para o setor frutícola do estado. Sua 

fundação em 1967, como Escola Superior de Agricultura de Mossoró – ESAM – 

colocava a pesquisa e o ensino de atividades agronômicas como principal 

seguimento a ser desenvolvido. Sua fundação não ocorreu de forma desvinculada 

com e emergência do seguimento produtor de frutas nesse período em Mossoró e 

adjacência com a empresa MAISA. 
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A UFERSA oferece cursos em diversas áreas do conhecimento, mantendo a 

área da agronomia como âncora de sua atuação na região. A instituição é a principal 

formadora de mão-de-obra qualificada absorvida pela produção de frutas no estado. 

Nas ações desenvolvidas pelo departamento de ciências vegetais destacam-se as 

áreas de entomologia agrícola (pragas agrícolas) fitopatologia (doenças agrícolas) 

tratos culturais (manejo) e melhoramentos genéticos voltados para a cultura do 

meloeiro. 

Cerca de 60% das pesquisas realizadas no laboratório de entomologia 

agrícola são com a cultura do meloeiro. De acordo com os dados coletados em 

campo, os proprietários são fechados ao estabelecimento de parcerias na área de 

pesquisa agrícola, devido ao receio do vazamento de informação de suas atividades, 

segundo os dados coletados, mesmo com resistência, eles, são os principais 

agentes a cobrar resultados das ações acadêmicas.  

Segundo o professor Dr. Elton Lúcio, responsável pelo laboratório de 

entomologia, não existe entre os produtores uma cultura de socialização das 

descobertas em suas pesquisas, tampouco a transferência de tecnologia entre os 

envolvidos, os produtores de médio e grande porte desenvolvem pesquisas próprias 

enquanto os de pequeno porte ficam a espera do poder público, que muitas vezes 

se omite na realização de pesquisas direcionadas a essa cultura no Rio Grande do 

Norte, prova disso é a ausência de uma sede da EMBRAPA fruticultura, e da 

incipiente ação de instituições como a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio 

Grande do Norte – EMPARN -  e da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do 

Rio Grande do Norte - FAPERN. Segundo o professor faltam investimentos por parte 

do governo estadual nas atividades de pesquisa voltadas para fruticultura, em 

especial na produção de melão, atividade importante para economia do estado. 

O laboratório desenvolve pesquisas e monitoramento da cultura do meloeiro 

em parceria com o COEX em 14 municípios do Rio Grande do Norte e em 7 

municípios do Ceará, além de treinamentos de agrônomos para emissão das 

Certificações Fitossanitárias de Origem – CFO – que consiste numa permissão de 

trânsito vegetal que garante a sanidade do fruto, além das atividades de extensão 

financias com recursos do Banco do Nordeste ou de editais de pesquisa lançados 

por instituições de fomento. 
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A UFERSA, enquanto agente do circulo de cooperação, estabelece ações na 

área de fitopatologia (doenças agrícolas), campo com intensa demanda por parte 

dos produtores junto à instituição. Segundo o professor Dr. Rui Sales a principal 

participação da UFERSA nesse circuito se dá na formação de recursos humanos 

altamente qualificados a atender as exigências de mercado, na socialização das 

descobertas acadêmicas e no bom relacionamento com os produtores, colocando 

em sua pauta de pesquisa aquilo que é de interesse do setor produtivo. Segundo o 

professor, que também foi presidente do Instituto de Defesa e Inspeção 

Agropecuária do Rio Grande do Norte – IDIARN – o controle fitossanitário exercido 

por parte do governo estadual é incipiente, existindo uma má gestão no sistema de 

defesa vegetal junto à cultura do meloeiro e as demais culturas desenvolvidas no 

estado. A inserção da cultura do melão dentre os produtos de exportação do estado 

ocorre pelo esforço da iniciativa privada, que segundo o professor, vive sem o 

Estado. 

Ainda de acordo com o professor Rui Sales, ocorre na região uma mudança 

no perfil dos estudantes que procuram o curso de agronomia, antes a procura era de 

pessoas que tinham alguma relação com a agricultura, como proprietários de terras 

ou parentes destes, jovens moradores de áreas rurais que buscam aprimorar os 

conhecimentos empíricos que detinham. Na atualidade a procura se dá por parte de 

jovens moradores de áreas urbanas sem relação direta com a zona rural, que muitas 

vezes procuram o curso pelo status quo que a profissão adquiriu na região. 

Buscando entender as ações de controle fitossanitário desenvolvidas pelo 

governo estadual, buscamos espacializar os postos de fiscalização do IDIARN, a fim 

de identificarmos suas ações junto à cultura do meloeiro, atividade que como 

demonstrado na tabela dos produtos de exportação apresenta relevância à 

economia estadual. (Ver figura 42). 
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Figura 42: Postos do IDIARN – Barreira fitossanitária – Rio Grande do Norte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: IDIARN, 2012. 
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 
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O controle fitossanitário por parte do IDIARN à cultura do melão inexiste, por 

falta de recursos e técnicos e humanos, segundo o professor Rui Sales, falta ao 

poder executivo o reconhecimento da importância do sistema de defesa vegetal e 

animal no Rio Grande do Norte, o que causa perdas econômicas ao estado que 

segundo ele, tem sua economia essencialmente agrícola. 

Com sede nas dependências da UFERSA o Comitê Executivo de 

Fitossanidade do Rio Grande do Norte – COEX – consiste numa sociedade civil, 

pessoa jurídica de direito privado, em caráter associativo e sem fins lucrativos, 

fundada em 1990, cuja composição se dá por duas categorias de sócios: sócios 

institucionais como instituições de pesquisa e órgãos governamentais, onde 

destacam-se a representação do MAPA, da EMBRAPA, IDIARN/RN e da 

Universidade de São Paulo – USP. Além destes existem os sócios mantenedores, 

representados por produtores de frutas de pequeno, médio e grande porte da região, 

incluídos os exportadores e não exportadores, nessa categoria os associados 

pagam uma tarifa que custeia os serviços de monitoramento fitossanitário, onde os 

pequenos produtores são isentos. A instituição apresenta como objetivo: 

 

Congregar os seus associados, preservando-lhes benefícios 
decorrentes do desempenho das atividades empreendidas, que 
estarão voltadas para: 
I – Executar o programa de manutenção e ampliação da área livre de 
moscas das frutas da região de Assu/Mossoró-RN, traçado pelo 
Comitê Técnico Consultivo; 
II - Apresentar projetos e ações voltados para a Fitossanidade, e 
prover recursos para sua execução; 
III - Manter sintonia permanente com os órgãos Nacionais, Estaduais 
e Municipais nas esferas da política e da Fitossanidade; 
IV - Implementar políticas de cooperação técnico-fitossanitária com 
instituições públicas e privadas; 
V - Avaliar periodicamente a execução de suas metas e proceder à 
correção de rumo, quando se fizer necessário (COEX, 2011, p. 6). 

 

A participação como membro associado se da por adesão voluntária e o 

produtor interessando pode ser proveniente de outra unidade da federação, existem 

produtores do Ceará e da Paraíba que também contam com os serviços prestados 

pelo COEX. Os serviços de monitoramento e assessoria fitossanitária são ofertados 

a produtores não associados desde que os mesmo procurem a instituição e 

apresentem suas demandas. O COEX é responsável pela Organização da Feira 
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Internacional da Fruticultura Tropical Irrigada – EXPORFRUIT – o maior evento do 

setor no país, que ocorre anualmente no município de Mossoró. 

O COEX é a principal representatividade dos produtores de frutas no estado. 

Suas ações visam satisfazer os interesses da categoria na ampliação e 

melhoramento de suas produtividades. Na atualidade o COEX busca o 

reconhecimento da qualidade do melão produzido em Baraúna, Mossoró e 

adjacências por meio do selo de Indicação Geográfica concedido pelo Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial – INPI – que atribuirá a certificação ao produto 

como Melão de Mossoró. 

O COEX , também, é responsável por inserir nas discussões junto aos 

órgãos competentes as demandas e anseios da classe produtora, como melhorias 

no sistema portuário e rodoviário do estado, efetividade da isenção do ICMS sobre o 

melão exportado, política de incentivo aos produtores, em especial aos pequenos e 

médios. 

Pertencentes aos círculos de cooperação, enquanto agentes diretamente 

envolvidos na produção, existe o grupo dos produtores, principal responsável pela 

efetividade do circuito espacial produtivo melão. Segundo levantamento de campo, a 

maio parte dos produtores tem formação em agronomia e são descendentes da 

empresa MAISA, existe ainda, uma parcela significativa de produtores que são 

oriundos de outras regiões do país, em especial do sudeste, como o grupo dos 

japoneses, e os de origem internacional, como o grupo dos espanhóis. 

Fazendo uma análise sistêmica da atuação das empresas de fruticultura 

irrigada na área produtora de frutas Assu/Mossoró, Bezerra, Moraes e Nunes (2012) 

apontam que no período de 1968 a 2011 a região contou com a participação de 115 

empresas produtoras de frutas, das quais 59 continuam a atuar na região e as 

demais declaram falência ou migraram para outras áreas produtoras. 

O COEX, não soube precisar ao certo quantas empresas na atualidade 

produzem melão no estado, uma vez que, a adesão à instituição é voluntária, e, 

devido ao cenário econômico mundial desfavorável ao comercio internacional, 

principalmente, com os países europeus, situação desencadeada pela crise 

financeiro-econômica mundial, que se acentuou a partir de 2008, e a crescente 

valorização da moeda brasileira frente ao dólar, alguns produtores deixaram de 

cultivar melão e passaram a investir em outras culturas, em especial o mamão que 
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apresenta boa aceitação no mercado nacional. A redução no volume de frutas 

exportadas pelo estado, com destaque o melão, representou uma perda na ordem 

de US$20 milhões de dólares (o equivalente a R$ 33,22 milhões de reais) na safra 

2010/2011 (MENDES, 2011). 

De acordo com os dados coletados junto à instituição, no ano safra 

2012/2013 estão produzindo e exportando melão 28 empresas, sendo 26 com sede 

e produção norte-rio-grandenses e 2 com sede me municípios cearenses e produção 

no estado do Rio Grande do Norte. A tabela a seguir elenca as referidas empresas. 

 

Tabela 10: Produtores e Exportadores de melão no ano safra 2012/2013 
cadastrados junto ao COEX – Rio Grande do Norte e Ceará. 

Empresa Município Sede 

Agrícola Famosa Mossoró 

Agro-Oriente Baraúna 

Agropecuária Aracati Mossoró 

Agropecuária Modelo Mossoró 

Fazenda Otani Mossoró 

Agrosol Mossoró 

Bessa Prod. e Dis. De Frutas Quixeré/CE 

E. W. Empreendimentos Agrícolas Mossoró 

Frutas Novo Horizonte - COOPYFRUTAS Mossoró 
Coop. Dos Fruticultores da Bacia Potiguar - 
COOPYFRUTAS 

Mossoró 

PotyFrutas -COOPYFRUTAS Mossoró 

Brasil Melon Prod. Exp. Ltda Mossoró 

Dinamarca Industrial Agrícola - COOPYFRUTAS Mossoró 

NORFRUIT - Nordeste de Frutas Mossoró 

José Nilson da Cunha - COOPYFRUTAS Baraúna 
Mata Fresca Produção e Comercialização Mossoró 
João Manoel Lopes Lima - COOPYFRUTAS Mossoró 

J. Pereira Produção e Distribuição Baraúna 

W. G Produção e Distribuição de Frutas Baraúna 
Bollo Brasil Produção e Comercialização de Frutas Mossoró 
Bollo Brasil Produção e Comercialização de Frutas Macau 

CMR Pro. E Com.  de Hortofrutículas Jandaíra 

Renovare Upanema Agroindustrial Upanema 

Ubiratan Carvalho de Oliveira - Frumel (Fair Trade - 
Comércio Justo) 

Mossoró 

Faz. Angel Agrícola Apodi 

Sitio Santana Gov. Dix-Sept Rosado 

RBR Trainding Imp. Exportação Aracati/CE 

Associação Comunitária Terra Prometida - Agrocanaã Mossoró 
FONTE: COEX, 2011. 
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 No município sede concentram-se as unidades de gestão das 

empresas e não necessariamente a produção, muitas destas apresentam produção 

em diversas unidades municipais, por meio do arredamento de terras. Algumas das 

mesmas, também, apresentam produção em várias unidades da federação, como é 

o caso da Agrícola Famosa, maior produtora de melão do mundo, que apresenta 

produção no Rio Grande do Norte e no Ceará, e, em muitos municípios desses 

estados. 

O município de Mossoró concentra a maior parte das unidades de gestão 

dos produtores de melão do estado, por ser uma unidade municipal com 

características de centro de gestão do território, e lugar de difusão do consumo 

produtivo5. Segundo os representantes do COEX o número de associados que 

produziam e exportavam melão no final da década de 1990 e início dos anos 2000 

ultrapassava 100 produtores por ano safra.  

A redução no número de produtores ocorre por vários fatores, dentre eles a 

falta de incentivos do poder executivo estadual, déficit na infraestrutura logística 

(estrada, portos e aeroportos), resistência das pragas aos defensivos agrícolas, 

redução no lençol freático devidos aos longos períodos de estiagem, redução da 

fertilidade nas terras devido ao uso intenso do sistema de monocultura executado na 

produção do meloeiro, dificuldades de abertura de novos mercados consumidores, 

maiores exigências por parte dos protocolos BPA’s e mais recentemente redução do 

volume de vendas com os mercados já consolidados da Europa e dos EUA devido à 

crise econômica mundial. 

 As perspectivas dos produtores é investir no mercado nacional e na 

abertura de novos mercados na América Latina e África. Para isso, pretendem 

investir, juntamente com o poder público, em campanhas que divulguem os 

benefícios à saúde do consumo de melão, uma vez que, constitui-se em um fruto 

rico em betacaroteno (provitamina A), vitaminas C e do complexo B, além de ser 

fonte de fibras, cálcio, fósforo, ferro, potássio e enxofre. Seu consumo é indicado 

aos cardíacos, pessoas com doenças do fígado, reumatismo, artritismo, prisão de 

ventre e cálculos renais, também é fortificante, calmante e laxante. Com isso 

pretende-se popularizar o preço do fruto que figura entre um dos mais caros tendo 

um consumo per capita em torno de 0,463 kg/ano (SILVEIRA, Et A, 2011). 

                                                           
5
 Ver os trabalhos de Corrêa (1997), Santos (2010) e Paz (2013). 



191 
 

 Muitos outros agentes envolvidos na produção de melão poderiam ser 

elencados, e detalhadamente apresentadas suas ações, como os trabalhadores 

rurais, os comerciantes especializados em produtos agrícolas, as empresas de 

assistência técnica em informática e os bancos. No entanto acreditamos que os 

agentes apresentados demonstram de forma sucinta e clara a interação existe entre 

os agentes diretamente envolvidos e aqueles que não produzem, mas que são 

indispensáveis a concretização do circuito espacial de produção do melão no Rio 

Grande do Norte, como expressividade do uso do território pela fruticultura irrigada. 

No fluxograma a seguir esboçamos esquematicamente o circulo de 

cooperação juntamente com o circuito espacial de produção do melão no Rio 

Grande do Norte, demonstrando suas interações que provocam dinamicidade no uso 

e organização do território, por meio da fragmentação geográfica das etapas que 

compõe o processo produtivo. 
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Figura 43: Fluxograma do Circuito espacial de produção do melão e seus círculos de cooperação. 
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4.5 O CIRCUITO PRODUTIVO DO MELÃO E AS IMPLICAÇÕES 

SOCIOTERRITORIAIS RECENTES NOS MUNICÍPIOS DE BARAÚNA/RN E 

MOSSORÓ/RN: USO, ORGANIZAÇÃO E ALIENAÇÃO DO TERRITÓRIO. 

 

O território é uma unidade politicamente distinta das demais, definindo-se 

pela existência física, administrativa, política e jurídica. E, na medida em que o 

Estado incentiva a circulação e fluidez de mercadorias, normas e informação, 

diminui as suas fronteiras, com as demais unidades territoriais e entre os agentes 

(públicos e privados) que fazem uso deste. No caso do Brasil tais incentivos à fluidez 

e a circulação se processam na formulação de políticas públicas de concessão de 

crédito, medida adota por todos os entes federados desencadeando uma guerra 

fiscal desenvolvida por Estados e municípios, colocando a serviço das empresas 

privadas uma estrutura técnica, e financeira por meio de incentivos e isenções 

fiscais em seus territórios. Faz-se necessário ressaltar a importância de se analisar o 

território, partido do seu uso, pois a partir do uso do território compreendemos as 

transformações sociais que nele ocorre decorrentes de seu uso. 

Buscar entendimento do uso, organização e regulação do território Norte 

Rio-grandense, fez-se necessário que recorrêssemos à interpretação das 

contribuições dada pela atividade agrícola irrigada na formação socioespacial 

brasileira e local buscando a totalidade do espaço geográfico, destacando que este 

é formado por materialidades e ações, e que a densidade destas materialidades em 

um dado lugar possibilita a apropriação deste, pelas empresas, que buscam 

reproduzir o capital por lugares longínquos, difundindo os conhecimentos técnicos 

antes restritos. 

Desse modo, as relações locais e mundiais não podem ser compreendidas 

sem o entendimento da compartimentação das etapas produtivas, que compõe as 

atividades econômicas, no espaço geográfico, que outrora, se materializavam 

regionalmente com ênfase na apropriação da natureza e agora se processam, 

principalmente pela difusão e uso das técnicas. Por isso, a importância dos estudos 

empíricos com os circuitos espaciais produtivos, que busca o entendimento da 

totalidade deste espaço considerando as implicações socioterritoriais 

desencadeadas pelas atividades desenvolvidas por seus respectivos agentes. 
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Nesse contexto, Cataia (2003) nos apresentam a ideia de território alienado, 

conceito defendido por ele, para classificar os territórios que criam objetos técnicos e 

normas, para receber investimentos empresariais e tornaram-se reféns das políticas 

das empresas. O autor destaca, também, o poder corporativo das empresas que 

fomentam a formulação de políticas públicas em que visam beneficiar seus 

interesses particulares, muitas das vezes endossadas por um discurso falacioso do 

desenvolvimento local e da melhoria na qualidade de vida da população, fenômeno 

que não ocorre. Cataia (2003) exemplifica-nos a ideia de território alienado por meio 

das políticas de incentivos fiscais desenvolvidos em alguns estados brasileiros. Mas, 

podemos perceber a alienação territorial por meio da formulação das políticas de 

irrigação, que historicamente foram criadas como medidas que favoreceriam os 

pequenos produtores castigados pelos efeitos dos logos períodos de estiagens, mas 

na prática, fortaleceu o agronegócio, em especial o de frutas tropicas, na região 

Nordeste. 

Buscando identificar as transformações socioterritoriais ocorridas nos 

municípios de Baraúna e Mossoró, principais unidades produtoras de melão no 

estado do Rio Grande do Norte, recorremos aos dados do Índice FIRJAN de 

Desenvolvimento Municipal – IFDM – sistematizado pela Federação das Indústrias 

do Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN. A finalidade do IFDM é medir as 

transformações pelas quais passam os municípios brasileiros por meio de dados 

atualizados, sistematizados anualmente. 

O IFDM é inspirado no Índice de Desenvolvimento Humano – IDH – com a 

vantagem de ser atualizado anualmente com dados oficiais divulgados pelos 

municípios e pelos ministérios da união. O índice tem abrangência Nacional por 

meio do levantamento estatístico dos recortes municipais, as áreas que expressam 

desenvolvimento levadas em consideração em sua formulação são as mesmas do 

IDH, a saber; emprego e renda, educação e saúde, a figura 44 esquematiza as 

variáveis consideradas para estabelecer os índices para cada área temática, que 

juntas consolidam o índice de desenvolvimento da unidade municipal. 
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Figura 44: Esquema explicativo do IFDM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FIRJAN, 2010 

 

O levantamento desses dados resulta no IFDM expresso de 0 a 1, quanto 

mais próximo a 1 (um) maior o desenvolvimento daquele município, quanto mais 

próximo de 0 (zero) menor está sendo o desenvolvimento municipal, podendo 

apresentar uma situação de desenvolvimento baixo, regular modelado ou alto, 

conforme mostrado na figura 45. O Sistema FIRJAN nos possibilita os resultados de 

cada área que expressa o desenvolvimento social e o índice consolidado. Isso nos 

permite ver em qual variável os municípios não apresenta rendimentos satisfatório. 

 

Figura 45: Níveis de desenvolvimento apresentados pelo IFDM. 

 

Fonte: FIRJAN, 2012. 
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Assim elaboramos uma tabela para o município de Baraúna (ver tabela 11) e 

outra para o município de Mossoró (ver tabela 12) apresentando as variáveis 

isoladas e o índice consolidado para o período de 2000 a 2010 contendo os dados 

de todas as versões do IFDM, nelas apresentamos ainda a posição que os referidos 

municípios ocupam no ranking de desenvolvimento em escala Nacional e estadual. 

Desse modo podemos perceber a evolução e em alguns casos a involução do 

desenvolvimento municipal. 
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Tabela 11: Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – Baraúna. 

 

        

Variável e 
Posição no 

Ranking 

Edição 2008 Edição 2008 Edição 2009 Edição 2010 Edição 2011 Edição 2011 Edição 2012 

Ano base 2000 
Ano base 

2005 
Ano base 

2006 
Ano base 

2007 
Ano Base 

2008 
Ano Base 2009 

Ano base 
2010 

Saúde 0.6601 0.6375 0.6828 0.7089 0.7059 0.6808 0.6649 

Nacional 2719º 3988º 3736º 3738º 4151º 4609º 4913º 

Estadual 24º 97º 101º 124º 148º 159º 162º 

  

Educação 0.4153 0.5837 0.5695 0.5987 0.6129 0.6641 0.6756 

Nacional 4396º 3753° 4142º 4299º 4198º 3814º 3985º 

Estadual 138º 115º 130º 139º 136º 113º 136º 

  

Emprego e 
Renda 

0.4020 0.2333 0.4247 0.4308 0.4198 0.4170 0.4860 

Nacional 2089º 4962º 2141º 1827º 1844º 2090º 1264º 

Estadual 20º 140º 23º 19º 16º 22º 11º 

  

Índice 
Consolidado 

0.4925 0.4849 0.5590 0.5794 0.5795 0.5872 0.6088 

Nacional 3215º 4364º 3432º 3450º 3558º 3741º 3557º 

Estadual 29º 134º 69º 72º 88º 101º 88° 

Fonte: FIRJAN, 2013. 
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Ao observamos a tabela 11 na variável saúde vemos que houve uma 

melhoria no índice, no entanto, mesmo apresentando uma singela elevação, a 

classificação dos municípios em escala estadual é preocupante, fechou a década 

ficando na posição 162º do universo de 167 unidades municipais. É preocupante 

esse cenário, uma vez que, a oferta de serviços de saúde é primordial à população. 

Quando tomamos a variável educação contatamos o mesmo desempenho, 

apesar de ter apresentando um significativo crescimento no índice, o ranking 

apresenta o município em posições desfavoráveis, tanto em escala estadual quanto 

em escala municipal.  Na realização do trabalho de campo indagamos aos gestores 

municipais e a população sobre as contribuições da atividade econômica da 

produção do melão para a população, no tocante a oferta de serviços públicos. 

Segundo as informações obtidas junto aos entrevistados, a oferta de serviços 

público no município é precária, tornando-se calamitosa no período de safra, pois o 

continente populacional cresce devido à migração de trabalhadores de outros 

municípios, trazendo consigo suas esposas e filhos, passando a sobrecarregar o a 

rede de ensino e assistência a saúde.  

Em 2008 o município foi destaque na impressa nacional com a matéria 

“Ensino ruim assombra terra da fruticultura no Rio Grande do Norte” escrita pelo 

jornalista Eduardo Scolese do jornal Folha de São Paulo. Segundo a reportagem, os 

problemas na educação do município são muitos, além da corrupção já comprovada 

por parte do poder executivo, naquele período;  

 

Baraúna enfrenta problemas de evasão escolar e de falta de vagas e 
de estrutura nos colégios. [...] é comum nos segundos semestres da 
cidade, os adolescentes da "terra da fruticultura" exageram nas faltas 
ou deixam de vez a escola para ajudarem os pais nas plantações de 
melão e melancia (SCOLESE, 2008). 

 

Some-se a esse cenário as péssimas condições do transporte escola e de 

conservação das estradas que ligam as áreas rurais a zona urbana, que também 

são abordados na matéria como fatores desestimulantes aos estudantes. 

 Quando observamos a variável geração de emprego e renda, percebemos 

que Baraúna apresenta certa estabilidade no índice e ocupa posições as 

confortáveis no universo de 167 unidades municipais. Realidade condizente com um 

município onde sua principal atividade econômica predominante, até bem recente, a 

produção de melão, ao questionarmos a população sobre os benefícios decorrentes 
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dessa atividade foi unânime a geração de emprego, mesmo que temporários como 

principal benesse trazida à população.  

 No entanto quando tomamos por base o IFDM consolidado percebemos 

que os a situação de desenvolvimento apresentado pelo índice não é confortável, 

nem tão pouco compatível para uma área que é principal produtora de uma 

mercadoria que lidera a pauta de exportação do estado. A arrecadação dessa 

atividade não se reverteu em melhores condições de vida, nem tão pouco contribuiu 

para minimizar os efeitos das secas nos municípios.  Na tabela 12 apresentamos os 

dados do IFDM para o município de Mossoró. 
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Tabela 12: Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – Mossoró. 

 

Variável e 
posição no 
Ranking 

Edição 2008 Edição 2008 Edição 2009 Edição 2010 Edição 2011 Edição 2011 Edição 2012 

  
Ano base 2000 

Ano base 
2005 

Ano base 
2006 

Ano base 2007 
Ano Base 

2008 
Ano Base 2009 

Ano base 
2010 

Saúde 0.7006 0.6440 0.6621 0.6924 0.7082 0.7043 0.6842 

Nacional 2185º 3919º 3978º 3986º 4123º 4324º 4714º 

Estadual 10º 91º 123º 139º 146º 151º 158º 

  

Educação 0.6751 0.7739 0.7480 0.7634 0.7583 0.7729 0.7726 

Nacional 1464º 968º 1231º 1500º 1664º 1898º 2300º 

Estadual 5º 1º 6º 12º 19º 19º 30º 

  

Emprego e 
Renda 0.3877 0.8370 0.8668 0.8754 0.8801 0.7319 0.8286 

Nacional 2319º 100º 93º 56º 66º 201º 115º 

Estadual 24º 2º 2º 2º 2º 2º 2º 

  

Índice 
Consolidado 0.5878 0.7516 0.7590 0.7771 0.7822 0.7364 0.7618 

Nacional 1868º 501º 441º 338º 357º 870º 678º 

Estadual 3º 2º 2º 2º 2º 2º 3º 

Fonte: FIRJAN, 2013. 
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O município de Mossoró apresenta uma dinâmica urbana e social diferente 

da que encontramos em Baraúna, que no passado era distrito municipal seu. 

Mossoró dentro da rede urbana estadual desempenha um papel de influência junto 

às demais cidades que compõe a mesorregião oeste. A procura por serviços de 

saúde e educação proveniente de pessoas de outras localidades é intensa. A 

economia mossoroense está amparada em um tripé constituído pela extração 

salineira, atividade petrolífera e o agronegócio de frutas tropicais, na economia local 

destacam-se ainda a expansão do mercado imobiliário e a latência do terciário. 

Devido essa diversidade de segmentos produtivos tornasse complexo relacionar o 

IFDM diretamente à produção de melão, diferentemente de Baraúna que apresenta 

na atividade agrícola e em especial na produção de fruta o segmento de maior 

expressividade de sua economia. 

Tomando a variável saúde percebemos que o município apresenta um índice 

moderado, ocupado posições desconfortáveis em escala estadual, segundo 

informações colhidas em campo, esse cenário ocorre devido à elevada procura 

decorrentes de moradores de municípios vizinhos, sobrecarregado a rede 

assistência à saúde. Tal procura incide, também, sobre os serviços de educação. 

Nessa variável Mossoró apresenta um índice de desenvolvimento moderado, mas 

ocupa posições satisfatórias em escala estadual. 

Na variável emprego e renda Mossoró apresenta um índice de 

desenvolvimento de moderado a elevado figurando posições confortáveis em escala 

Nacional e estadual. A expressividade dessa variável ocorre devido às demandas 

geradas pelos nexos produtivos presentes no município. O IFDM consolidado aponta 

para um desenvolvimento moderado, colocando o município em situação de 

destaque a nível estadual.  

A participação da fruticultura é significativa na geração de empregos diretos 

e indiretos como já apontamos. A atividade representa dinamismo econômico e 

absorção tecnológica nas práticas agrícolas, dos municípios que tomamos por base 

nesse estudo, representando porções de modernidades no campo do Rio Grande do 

Norte, espera-se, no entanto, que o crescimento econômico desencadeado pela 

atividade, alcance também, pequenos e médios produtores, e que suas divisas 

possam ser revertidas em prol da população por meio da oferta de serviços básicos, 

traduzindo-se em um verdadeiro desenvolvimento rural. 
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Partindo do pressuposto teórico que o espaço geográfico é uma instância 

social, onde a materialidade das ações humanas se concretiza pelos usos do 

território, e o que interessa de fato, é compreender a natureza desses usos, que 

provocam um conjunto de transformações territoriais, é que delineamos a 

abordagem que resultou na elaboração da problemática e dos objetivos desse 

trabalho. A composição teórica e empírica utilizada permitiu-nos identificar o circuito 

espacial produtivo do melão como expressão máxima da consolidação do 

agronegócio de frutas tropicais no Rio Grande do Norte inserindo o Estado na 

moderna divisão agrícola do trabalho, provocando transformações nos sistemas de 

objetos geográficos, na organização produtiva do espaço rural e no modo de vida 

das populações. 

A produção de melão no Rio Grande do Norte não ocorre isolada da 

dinâmica econômico-agrícola brasileira, se insere num contexto maior, em que a 

consolidação do agronegócio como principal forma de uso dos espaços rurais se 

afirma no país. No Brasil, o agronegócio tem se constituído umas das mais 

importantes fontes de geração de riqueza, sobretudo concentrada, e sua atuação se 

faz presente em todas as regiões com intensidades distintas. Nesse cenário a 

produção de frutas destinadas ao abastecimento do mercado externo tem 

constituído um segmento importante desse setor no nordeste brasileiro. 

A consolidação da produção frutícola no Rio Grande do Norte se traduz nos 

usos do território pelos atores hegemônicos, onde, as porções mais densamente 

dotadas de infraestruturas de todos os tipos são utilizadas para reproduzir o capital. 

Obedecendo aos interesses diversos, o território apropriado e usado pela técnica se 

insere numa escala de relações econômicas e políticas, características do período 

técnico-cientifico-informacional que vivenciamos, provocando grandes 

desigualdades socioterritoriais, constituindo nos dizeres de Santos e Silveira (2008, 

p. 257) em território de globalização absoluta, onde a produção, a circulação, a 

distribuição e a informação tendem a ser coorporativas. 

A atividade da fruticultura irrigada, que tem na produção de melão seu 

principal produto, desde o início dos anos 1990, concentra seus cultivos na região 

oeste do Estado do Rio Grande do Norte, inserindo-o na condição de espaço da 

globalização absoluta na medida em que a produção, circulação e distribuição dos 

melões atendem a interesses diversos e reproduz o capital. O estímulo promovido 
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pelas ações do Estado impregnou de técnicas modernas o cultivo irrigado, portanto, 

o território, ao passo que manteve alienada a população autóctone, deixando-a 

alheia a esse processo ou tornando-a mão-de-obra barata. 

Por meio da Política Nacional de Irrigação o Estado incentivou a 

modernização da agricultura no semiárido, sem, no entanto, alterar a estrutura social 

excludente e desigual que historicamente marcou o campo brasileiro. A indução a 

absorção de tecnologias hídricas, logo, de tecnicização do território promoveu a 

diversificação e aumento da produção agrícola, bem como integrou parcialmente a 

região Nordeste às demais regiões produtoras agrícolas e consumidoras do país, 

bem como ao contexto da globalização. No entanto, esse processo não alterou o 

contexto de subordinação existente entre estas, mas em alguns casos acirrou-as. 

Esses incentivos se traduziram através da execução de obras de infraestrutura 

hídrica e da implantação de culturas que exigiam elevados índices de tecnologia, 

demandando volumes substanciais de recursos para tal fim. 

Desse modo, o Estado privilegiou e continua privilegiando a elite agrícola e 

industrial do país, enquanto reproduz um discurso assistencialista dirigido aos mais 

pobres, vulneráveis no contexto social, bem como diante dos eventos climáticos do 

semiárido, como a seca, promovendo assim, a alienação da população rural 

mantendo-a sujeita aos ditames dos grandes proprietários e agronegocistas, 

beneficiando a elite local, sem de fato promover uma dinâmica econômica capaz de 

mudar a vida dos pequenos agricultores. A política do Estado formuladora de ações 

direcionadas ao combate aos efeitos das secas por meio da irrigação, em pouco 

contribuiu para uma economia agrícola mais igualitária e sustentável na região 

Nordeste. 

Em síntese, a política de irrigação do Estado, executada por instituições 

como o DNOCS, SUDENE, GEIDA e outras pautaram-se e ainda se pautam na 

estratégia do desenvolvimento agroindustrial, onde os reais e maiores beneficiados 

pela ação governamental sempre foram as elites que ocupavam seus gabinetes ou 

imbricam-se a estes, disseminando suas ideologias e interesses como se fossem a 

necessidade geral da nação, alterando profundamente a estrutura rural, 

principalmente dos espaços interioranos de municípios do semiárido nordestino. 

Nesse contexto, vimos crescer no território Potiguar, nas ultimas duas 

décadas, um conjunto de objetos e ações que dotaram de infraestrutura hídrica e 
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técnica determinados pontos do território com a finalidade de atender as demandas 

de grandes multinacionais e produtores de frutas, inserindo a economia local numa 

teia de relações e interesses, em que as ordens produtivas são introduzidas com 

vistas à satisfação dos mercados consumidores, por meio das obrigatoriedades e 

exigências impostas pelos protocolos de Boas Práticas Agrícolas. Como 

consequência ocorreu o aumento e a importância dos fluxos e da circulação de 

mercadorias, de ordens, de normas, de capitais e principalmente de dinheiro e de 

pessoas, dando relevo à vida de relações dos lugares, considerados dentro de 

nossa análise como arenas ou áreas de produção. Lugares hierarquicamente 

estabelecidos dentro do circuito com a finalidade primária de servir como base 

material a produção propriamente dita. 

O circuito espacial produtivo do melão em todas as suas etapas, 

principalmente as que ocorrem localmente, imprime certo dinamismo econômico e 

social nas áreas produtoras, evidenciado no transporte de cargas, na geração de 

empregos sazonais, na estrutura fundiária, no comércio de produtos agrícolas, nas 

construções rurais de grande monta como os packing house, em fim, na 

configuração territorial criada por esse segmento produtivo. No entanto, a dinâmica 

econômica dos espaços ocupados por essa atividade, se a considerarmos como 

atividade dominante, em pouco alterou as realidades sociais e econômicas locais. 

Excetuando-se o município de Mossoró que apresenta uma gama variada de 

circuitos produtivos e concentra os principais envolvidos nos círculos de cooperação 

de todos eles, além da oferta de serviços especializados nas áreas de saúde e 

educação, que historicamente dotou o município de forte influência urbana. Todos os 

demais municípios que produziram melão no Rio Grande do Norte, conservam uma 

situação de estagnação econômica e baixos índices de desenvolvimento, além da 

forte dependência aos efeitos das precipitações na produção de gêneros 

alimentícios. 

Ademais, a sustentabilidade econômica do circuito espacial produtivo do 

melão se ver ameaçada, por motivos de ordens naturais, como a perda da fertilidade 

dos solos exauridos pelo sistema de monocultura e pelo surgimento de novas 

pragas, por motivos de natureza econômica desencadeada pela crise financeira 

internacional, onde os principais mercados consumidores reduzem sistematicamente 

as exportações do produto. Em relação à sustentabilidade social do circuito 
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produtivo do melão, em consonância com os objetivos da Política Nacional de 

Irrigação, essa certamente nunca foi alcançada.  

Tanto a constituição quanto o uso do território pelo circuito da melonicultura 

irrigada demanda parcelas volumosas de tecnologia e informação. Essas variáveis 

constituem-se elementos-chave para o funcionamento do circuito espacial de 

produção, ao passo que, permite o conhecimento do território, retroalimentando o 

processo de produção-distribuição-troca-consumo, integrado pela instância da 

circulação (ALVES, 2012).  

No Rio Grande do Norte, os avanços científicos no campo da entomologia e 

fitopatologia agrícola, bem como a consolidação da agronomia e das ciências 

agrárias contribuíram na efetivação do circuito espacial produtivo do melão. O papel 

da ciência e da pesquisa agrícola vem sendo fundamental no desenvolvimento e na 

evolução de tecnologias adequadas ao controle de pragas e doenças vegetais 

impulsionando a especialização da rede de serviços agropecuários a novas 

descobertas científicas, tanto no campo da fruticultura quanto da agricultura tropical 

como um todo.  

Visando compreender a produção e a circulação da variável informação, que 

se configura de extrema importância na efetividade do circuito, referentes à 

produção do melão Norte-Riograndense, reconhecendo seus usos, seus produtores 

e consumidores, apreendemos que, os responsáveis por produzir a informação são 

também os detentores da mesma, isto é, as firmas. As pesquisas desenvolvidas 

pelas empresas privadas não são socializadas entre seus pares, fato que dificulta a 

disseminação na melhoria do circuito, principalmente aos pequenos produtores que 

tentam, sem êxito, a inserção no comércio internacional de melões.  

Todas as etapas constituintes do circuito produtivo do melão utilizam 

tecnologias sofisticadas de plantio, tratos culturais, colheita, pós-colheita, 

resfriamento e escoamento em comunhão com técnicas tradicionais, No entanto, o 

alto nível tecnológico dos melões, enquanto produto agrícola, não é compartilhado 

de forma homogênea entre todos os produtores, existe uma segregação produtiva 

entre os fruticultores, os mais sofisticados são aqueles cujo foco é o mercado 

internacional. Esse fato influencia na complexidade do mercado de trabalho local a 

partir da demanda por profissionais qualificados, não só na área da agronomia, mas 

da administração, da contabilidade, da informática entre outras.  
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As etapas referentes ao processo produtivo propriamente dito, ou seja, o 

preparo do solo, a semeadura e a colheita são realizadas por profissionais menos 

especializados, num sentido de dominarem o conhecimento científico, e de modo 

geral apresentam baixa escolaridade realizando as tarefas que exigem um maior 

esforço braçal com menor grau de ciência e informação. 

A presença de profissionais especializados e qualificados possibilita a 

remuneração por altos rendimentos salariais. A ocupação desses profissionais 

influencia na configuração dos equipamentos urbanos, área prioritária para 

residência dos mesmos, os quais demandam vários serviços, em especial os 

destinados a habitação, a saúde e ao lazer. A esse fenômeno de influência das 

atividades agrícolas no espaço urbano, Santos (1997) denominou de cidades do 

campo, uma cidade que tem sua organização direcionada aos interesses agrícolas. 

O processo de difusão técnica no campo segundo Santos (2007) causa 

grandes desigualdades, pois coloca num extremo a exploração das agroindústrias, 

que visam produzir para o mercado externo, onde muitas vezes obtém seu capital, 

tornando-se dependente também desse mercado, e no outro extremo aparece à 

pequena produção/exploração, subsidiada por capital local, por vezes de fraca 

concorrência, conseguido por empréstimos e executado pelo trabalho tradicional, 

sem grande incorporação de tecnologias. 

Elemento importante e constitutivo do circuito espacial produtivo do melão, o 

círculo de cooperação presente no território potiguar é outro elemento que merece 

apreciação singular, dele decorrem expressivas interações espaciais estabelecendo 

os elos entre os agentes da produção. Para Alves (2012, p 187) “Os círculos de 

cooperação se territorializam de acordo com especificidades decorrentes de cada 

atividade econômica”. Desse modo, cada circuito produtivo apresenta um circulo de 

cooperação próprio, e ao estar inserido em um círculo de cooperação não anula a 

possibilidade de pertencer a outro. Dentro do circuito do melão realizado no Rio 

Grande do Norte, o nexo de maior expressividade existente entre o círculo de 

cooperação e o referido circuito se dá com a UFERSA, o Governo estadual, as 

Prefeituras e  os Sindicatos, com destaque para o COEX.  

O circuito espacial de produção do melão, atividade vinculada à produção 

irrigada de frutas provocou a reestruturação produtiva das atividades relacionadas à 

agricultura no Rio Grande do Norte, aliando especialização dos recursos humanos 
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com alto grau de qualificação e exploração dos trabalhadores menos especializados, 

no sentido de um conhecimento científico, num típico processo de precarização do 

trabalho, ampliando as disparidades sociais.  

No caso do Rio Grande do Norte, os municípios de Baraúna e Mossoró 

concentram a migração do campo para a cidade e a  entrada dos fluxos migratórios 

que se originam (principalmente) nos municípios adjacentes. Esse fenômeno 

sobrecarrega os sistemas municipais de habitação, saúde e educação, além de criar 

demandas sobre o sistema de segurança pública. Esse processo muitas vezes torna 

os referidos sistemas ineficientes, afetando principalmente aos trabalhadores com 

remunerações baixas e aos munícipes de baixa renda inseridos em outros 

segmentos produtivos. Essas demandas ampliam os problemas urbanos existentes, 

ocasionados e/ou agravados muitas vezes pela omissão do poder público, 

provocando um aumento nas demandas por transporte, saneamento básico, 

moradia digna, coleta de resíduos, abastecimento de água, equipamentos sociais de 

lazer (praças, campo de futebol, quadras poliesportivas, etc), escolas, hospitais e 

unidades básicas de saúde.  

Consoante o exposto, compreendemos que a área produtora de melão no 

Rio Grande do Norte, coloca-o na condição de território globalizado, inserindo-o na 

divisão agrícola do trabalho por meio do circuito produtivo que apresenta escalas 

mundiais, estabelecendo relações longínquas e estrangeiras, consolidando, assim, 

um nexo territorial extravertido. O desenvolvimento do cultivo de melão como um dos 

segmentos de maior expressividade na fruticultura irrigada do Rio Grande do Norte 

fez com que os municípios produtores constituíssem áreas seletivas e apropriadas a 

reprodução do capital nos espaços agrícolas, estabelecendo uma hierarquização 

entre os lugares.  

Desse modo entendemos que a configuração das atividades agrícolas 

realizadas no território nacional vem ocorrendo amparada na diferenciação dos 

lugares, onde alguns pontos são dotados de infraestrutura técnica que possibilita 

melhores condições de produtividade, em detrimento de outros pontos que se 

explicam pela inexistência dessas infraestruturas no campo, uma característica 

histórica da modernização agrícola no país. 

No Rio Grande do Norte temos a materialidade desse processo, visto na 

aglutinação de informação, ciência e tecnologia na produção de melão irrigado, 
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destinado ao mercado externo, ao lado de áreas que padecem com os efeitos das 

estiagens sem conseguirem sequer produzir os gêneros básicos à alimentação da 

população local. Essa agregação tem efeitos econômicos e territoriais nefastos, pois 

os agentes que detêm o controle do circuito atuam no território conforme suas 

próprias estratégias e interesses particulares efetivando um uso fragmentado e 

excludente do território.  
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ANEXO IANEXO II



INSTRUÇÃO NORMATIVA/SARC Nº 013, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003.

O SECRETÁRIO SUBSTITUTO DE APOIO RURAL E COOPERATIVISMO, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III, do art. 11, do Decreto nº 4.629, de 21 de março de 2003, tendo em vista o disposto no art. 3º, inciso I, e art. 4º, da Instrução Normativa Ministerial nº 20, de 27 de setembro de 2001, e o que consta do
Processo nº 21000.008135/2003-44, resolve:

Art. 1º Aprovar as Normas Técnicas Específicas para a Produção Integrada de Melão – NTEPI Melão, conforme consta do Anexo.

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DA CUNHA

ANEXO
NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA PRODUÇÃO INTEGRADA DE MELÃO

ÁREAS TEMÁTICAS OBRIGATÓRIAS RECOMENDADAS PROIBIDAS
PERMITIDAS COM RESTRIÇÃO

1. CAPACITAÇÃO
1.1 Práticas agrícolas Capacitação técnica contínua do(s) produtor(es) e do(s)

responsável(is) técnico(s) da(s) propriedade(s) em práticas
agrícolas, conforme requisitos da  Produção Integrada de
Melão (PIMe), principalmente: operação e calibragem de
equipamentos e de maquinários de aplicação de
agrotóxicos e afins; identificação e manejo integrado de
pragas e manejo de irrigação.
Capacitação contínua de recursos humanos de apoio
técnico.
A área atendida pelo técnico responsável será aquela
definida pelas normativas do Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA.
O responsável técnico deverá visitar a área atendida, pelo
menos, uma vez a cada semana.

1.2 Associativismo e
gerenciamento

Capacitação técnica contínua em
gerenciamento da PIMe e
organização associativa.

1.3 Comercialização Capacitação técnica contínua em
comercialização e marketing,
conforme requisitos da PIMe.

1.4 Processos de
empacotadoras e segurança
alimentar

Capacitação técnica contínua em práticas de profilaxia e
controle fitossanitário pós-colheita.
Capacitação técnica na identificação de danos em frutos e

Capacitação técnica contínua no
monitoramento da contaminação
química e microbiológica da água e

como evitá-los.
Capacitação técnica contínua em processos de
empacotadoras e segurança dos alimentos, conforme a

do ambiente.

PIMe. Capacitação contínua em práticas de higiene pessoal
e do ambiente.

1.5 Segurança no trabalho Capacitação técnica contínua em segurança e saúde no
trabalho - prevenção de acidentes.
Capacitação contínua dos trabalhadores no manuseio de

Capacitação contínua do(s)
produtor(es) e do(s) responsável(is)
técnico(s) em segurança no trabalho,

agrotóxicos, para utilização de Equipamento de Proteção
Individual - EPI e para a observância dos preceitos da
higiene pessoal.

com ênfase na prevenção de
intoxicações e primeiros socorros.

1.6 Educação ambiental Capacitação técnica contínua em gestão dos recursos
naturais (solo, água, flora e fauna), tríplice lavagem,
recolhimento de embalagens vazias e proteção ambiental
na área de produção agrícola.

2. ORGANIZAÇÃO DE
PRODUTORES
2.1 Sistemas de organização
e integração dos produtores

Vinculação do produtor a uma
entidade de classe ou a uma
associação envolvida na PIMe.

2.2 Definição do tamanho da
pequena propriedade

Considera-se pequeno produtor aquele que plantar área
igual ou inferior a 12 ha por ano.

3. RECURSOS NATURAIS
3.1 Planejamento ambiental Organizar a atividade do sistema produtivo, de acordo com

a legislação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente -
Ibama, respeitando as funções ecológicas da região, de

Realizar o diagnóstico ambiental
para fins de implantação de sistema
de gestão ambiental na empresa

Aplicar resíduos de agrotóxicos ou outras
substâncias tóxicas em áreas de preservação
ambiental permanente.

forma a promover o desenvolvimento sustentável, no
contexto da PIMe, mediante a execução, o controle e a
avaliação de planos dirigidos à prevenção, mitigação e/ou

rural.
Utilizar áreas de quebra-vento entre
as parcelas de produção.

correção de problemas ambientais (solo, água, planta e
homem).

3.2 Processos de
Monitoramento Ambiental

Monitorar as características físicas, químicas e biológicas
das águas superficiais e subterrâneas relacionadas à
qualidade para o consumo humano, de acordo com a

Elaborar inventário em programas de
valorização da fauna e da flora.

Portaria Federal nº 1.469/2000 (MS).
Monitorar a irrigação e pulverização, principalmente em
relação a agrotóxicos e afins, metais pesados, sais, nitratos
e contaminação biológica.
Monitorar as características físicas e químicas do solo
quanto à ocorrência de compactação, presença de sais,
metais pesados e substâncias nitrogenadas.
Monitorar variações nas profundidades dos poços em áreas
irrigadas com água subterrânea.



4. MATERIAL
PROPAGATIVO
4.1 Sementes e mudas Utilizar sementes/mudas de híbridos/variedades

recomendadas para a região, conforme descrito nas
publicações “Melão - Produção, Aspectos Técnicos”,
editada pela Embrapa Hortaliças (Série Frutas do Brasil,
33), “Adubação, Irrigação, Híbridos e Práticas Culturais
para o Meloeiro no Nordeste”, editada pela Embrapa
Agroindústria Tropical (Circular Técnica, 14), ou outras
publicações que venham a ser oficializadas para a PIMe.
Utilizar sementes/mudas de híbridos/variedades com
registro de procedência credenciada e com certificado
fitossanitário de origem, conforme a legislação vigente (Lei
6.507/1977 e Decreto 81.771/1978 do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA).
Considerar a tolerância e/ou resistência às principais pragas
e doenças de importância econômica na região.

5. IMPLANTAÇÃO DA
CULTURA
5.1 Época de plantio Considerar as oportunidades de

mercado e os fatores climáticos,
evitando-se o excesso de chuvas que
favorece a ocorrência de pragas e
doenças e a obtenção de frutos de
qualidade inferior.

5.2 Definição de parcela Área delimitada da propriedade, cultivada com um ou mais
híbridos/variedades com a mesma data de plantio, que
estejam submetidos aos mesmos tratos culturais e
fitossanitários, de acordo com o preconizado pela PIMe.

5.3 Localização Observar a adequação das condições de aptidão
edafoclimáticas para a cultura.
Obter informações sobre o histórico da área que será
plantada antes da semeadura.

5.4 Sistema de plantio Adotar a densidade adequada a cada genótipo ao manejo, à
produtividade e à qualidade de frutos para o mercado.
Realizar o plantio de novas áreas, considerando a

Adotar pousio com duração de um
ano.
Utilizar rotação e/ou sucessão de

localização das áreas mais velhas e a direção dos ventos.
Adotar técnicas conservacionistas de uso do solo.
Retirar da área plantas invasoras, principalmente da família

culturas.

das cucurbitáceas.
Realizar a destruição ou incorporação dos restos culturais
imediatamente após a colheita.

5.5 Polinização Realizar manejo de colméias, de
acordo com o híbrido/variedade de
melão, considerando, principalmente,
a quantidade por hectare, a
programação de entrada e saída nas
áreas e a alimentação, revisão e
multiplicação das abelhas.

5.6 Auditorias de campo Permitir auditorias nas áreas com, no mínimo, uma visita
durante o ciclo da cultura.

6. NUTRIÇÃO DE
PLANTAS
6.1 Correção e adubação do
solo

Amostrar a camada de 0-20 cm para quantificar os
corretivos e fertilizantes a serem aplicados em pré-plantio e
em cobertura,   conforme recomendado nas publicações

Proceder ao fracionamento na
aplicação de fertilizantes
nitrogenados e potássicos, mediante

Aplicar fertilizantes sem  registro nos
órgãos oficiais.
Aplicar nutrientes sem comprovada

“Melão - Produção, Aspectos Técnicos”, editada pela
Embrapa Hortaliças (Série Frutas do Brasil, 33),
“Adubação, Irrigação, Híbridos e Práticas Culturais para o

as recomendações técnicas.
Utilizar adubação orgânica, levando-
se em consideração a adição de

necessidade, de acordo com resultados de
análise de solo e de tecido vegetal.
Utilizar fertilizantes  minerais e orgânicos

Meloeiro no Nordeste”, editada pela Embrapa
Agroindústria Tropical (Circular Técnica, 14), ou outras
que venham a ser oficializadas para a PIMe.

nutrientes e os riscos de
contaminação desses produtos.
Usar esterco animal curtido ou

com substâncias tóxicas, especialmente
com metais pesados, que possam provocar
riscos de contaminação do solo e  dos

Realizar análises de solo em laboratórios credenciados,
utilizando os procedimentos de amostragem e de envio de
amostras  recomendados.

compostado com restos vegetais.
Usar restos vegetais, composto e
vermicomposto (húmus de minhoca)

lençóis de água subterrâneos.
Utilizar esterco não curtido ou compostado
de maneira inadequada ou contaminados.

Utilizar adubos e corretivos registrados, conforme a
legislação vigente (Lei nº 6.894/1980 e Lei nº 6.934/1991
do MAPA).

produzidos na propriedade ou em
propriedades que pratiquem a PIMe.
Utilizar adubação foliar.
Adotar práticas culturais que evitem
perda de nutrientes por lixiviação e
por erosão.
Realizar análise de tecido vegetal em
laboratórios credenciados.

7. MANEJO DO SOLO
7.1 Manejo de cobertura do
solo

Controlar processo de erosão e prover a melhoria das
características biológicas do solo.
Obedecer às recomendações técnicas na adoção de práticas
mecânicas de conservação do solo, conforme recomendado
nas publicações “Melão - Produção, Aspectos Técnicos”,
editada pela Embrapa Hortaliças (Série Frutas do Brasil,
33) e “Adubação, Irrigação, Híbridos e Práticas Culturais
para o Meloeiro no Nordeste”, editado pela Embrapa



Agroindústria Tropical (Circular Técnica, 14), ou outras
que venham a ser oficializadas para a PIMe.

7.2 Controle de plantas
invasoras

Realizar o manejo de plantas invasoras, conforme
recomendado na publicação “Melão -Produção, Aspectos
Técnicos”, editada pela Embrapa Hortaliças (Série Frutas

Priorizar o manejo integrado,
utilizando, entre outros, métodos
mecânicos, culturais e cobertura com

Utilizar herbicidas pré-emergentes
apenas nas entrelinhas de plantio.

do Brasil, 33), ou outras que venham a ser adotadas para
fins de atualização das recomendações técnicas para melão.
Utilizar herbicidas somente como complemento aos

plástico no controle de plantas
invasoras.

métodos culturais de controle, mediante receituário
agronômico, conforme a legislação vigente (Lei nº
7.802/1989, Lei nº 9.974/2000 e Decreto no 4.074/2002).

7.3 Condições do solo Realizar drenagem das áreas com excesso de umidade. Avaliar e controlar a salinidade do
solo dentro  dos limites aceitáveis
(no máximo 5 a 6 dS/m na solução
do solo).

8. IRRIGAÇÃO E
DRENAGEM
8.1 Manejo da Irrigação Manejar a irrigação a partir de dados climáticos ou

sensores de solo e das fases de desenvolvimento da cultura,
conforme recomendado nas publicações “Melão -

Utilizar sistema de irrigação por
gotejamento e a técnica da
fertirrigação.

Utilizar água com condutividade elétrica
acima de 5,0 dS/m.
Usar injetores de fertilizantes que ofereçam

Utilizar sistema de irrigação por sulcos
em solos de textura média a argilosos,
em áreas sistematizadas e drenadas.

Produção, Aspectos Técnicos”, editada pela Embrapa
Hortaliças (Série Frutas do Brasil, 33) e “Adubação,
Irrigação, Híbridos e Práticas Culturais para o Meloeiro no

Avaliar a uniformidade de aplicação
de água do sistema de irrigação antes
do plantio, 22 dias após o plantio e

riscos de contaminação da fonte hídrica. Utilizar água com condutividade
elétrica entre 3 e 5,0 dS/m, em  áreas
com solos com boa drenagem, após

Nordeste”, editado pela Embrapa Agroindústria Tropical
(Circular Técnica, 14), ou outras que venham a ser
adotadas para fins de atualização das recomendações

no final do ciclo da cultura.
Utilizar os coeficientes de cultivos
(kc) determinados pela pesquisa,

período chuvoso com precipitação
anual normal, desde que adotadas
práticas para o controle da salinidade e

técnicas para a cultura.
Realizar análise da água de irrigação por ocasião da
elaboração do projeto de irrigação e drenagem.

localmente ou em regiões com
condições climáticas  semelhantes.
Utilizar água de irrigação com

em que sejam realizados, no máximo,
dois cultivos por ano.

Realizar análise da água de irrigação trimestralmente, para
monitorar sua qualidade.
Monitorar a condutividade elétrica e pH do solo.

condutividade elétrica abaixo de 3,0
dS/m.
Realizar o manejo da fertirrigação
com pequenas quantidades de
fertilizantes e altas freqüências de
aplicação.
Priorizar para que as linhas laterais
fiquem  perpendiculares à maior
declividade do terreno.
Parcelar a aplicação dos nutrientes,
de acordo com as fases fenológicas
da cultura.

9. MANEJO DA PLANTA
9.1 Técnicas de manejo Adotar o manejo da parte aérea

(condução de ramos, capação,
desbrota, raleio de frutos e outros) e
do fruto adequado a cada genótipo,
observando a qualidade demandada
pelo mercado, conforme
recomendado nas publicações
“Melão - Produção, Aspectos
Técnicos”, editado pelo Embrapa
Hortaliças (Série Frutas do Brasil,
33), “Adubação, Irrigação, Híbridos
e Práticas Culturais para o Meloeiro
no Nordeste”, editada pela Embrapa
Agroindústria Tropical (Circular
Técnica, 14), ou outras que venham a
ser oficializadas para a PIMe.

10. PROTEÇÃO
INTEGRADA DA PLANTA.
10.1 Manejo de pragas Utilizar as técnicas de prevenção e controle, conforme

recomendado nas publicações “Melão – Fitossanidade”,
editado pela Embrapa Semi-Árido, “Melão - Produção,

Realizar análise do solo e do material
vegetal para  avaliar a presença de
nematóides e de fungos

Aspectos Técnicos”, editada pela Embrapa Hortaliças,
(Série Frutas do Brasil, 25 e 33 respectivamente), ou outras
que venham a ser oficializadas para a PIMe.

fitopatogênicos existentes  na área.

A incidência de insetos deve ser regularmente avaliada e
registrada por meio de monitoramento, tanto no campo
como na empacotadora.
Priorizar o uso de técnicas preconizadas no Manejo
Integrado de Pragas (MIP), entre as quais o uso de métodos
naturais e biológicos de controle.
Implantar infra-estrutura necessária ao monitoramento das
condições agroclimáticas, visando ao manejo de pragas,
realizando registro sistemático dos dados meteorológicos.
Realizar a destruição ou incorporação dos restos culturais
imediatamente após a colheita.

10.2 Agrotóxicos Utilizar as técnicas do manejo integrado para a tomada de
decisão quanto  à necessidade de aplicação de agrotóxicos,
conforme recomendado nas publicações “Melão –

Utilizar as informações geradas em
Estações de Avisos, associados aos
dados registrados na região, para

Fitossanidade”,  editada pela Embrapa Semi-Árido, “Melão
- Produção, Aspectos Técnicos”, editada pela Embrapa
Hortaliças (Série Frutas do Brasil, 25 e 33,

orientar a tomada de decisão com
vistas ao emprego dos agrotóxicos.
Evitar aplicação de agrotóxicos com



respectivamente), ou outras que venham a ser adotadas
para fins de atualização das recomendações técnicas para
melão.

ventos fortes.
Atualizar periodicamente a listagem
de agrotóxicos, em razão da

Empregar, para o controle fitossanitário, somente produtos
da Grade de Agrotóxicos registrados para a cultura do
melão, mediante receituário agronômico, levando-se em

dinâmica com que se processam as
alterações de registros junto ao
MAPA.

conta o período de carência e os impactos ao ambiente.
10.3 Equipamentos de
aplicação de agrotóxicos

Proceder à manutenção e à aferição periódica dos
equipamentos, utilizando métodos e técnicas recomendadas
pelos fabricantes e especialistas do setor.

Priorizar os tratores ou outras
máquinas equipadas com cabine de
proteção do aplicador e dispositivo

Utilizar recursos humanos sem a devida
capacitação.

Utilizar Equipamento de Proteção Individual - EPI,
conforme o Manual de Prevenção de Acidentes no
Trabalho com Agrotóxicos.

para a lavagem pressurizada de
embalagens vazias de agrotóxicos.

10.4 Preparo e aplicação de
agrotóxicos

Manipular e preparar agrotóxicos em locais específicos,
construídos para essa finalidade.
Obedecer às recomendações técnicas sobre manipulação de

Observar o pH da calda antes da
pulverização, para aumentar a
eficiência da aplicação dos

Aplicar produtos químicos sem o devido
registro, conforme a legislação vigente (Lei
nº 7.802/1989, Lei nº 9.974/2000 e Decreto

agrotóxicos, conforme a legislação vigente (Lei nº
7.802/1989, Lei nº 9.974/2000 e Decreto nº 4.074/2002).
Utilizar produtos em conformidade com as restrições

agrotóxicos.
Analisar a água utilizada na
pulverização quanto à contaminação

nº 4074/2002).
Proceder à manipulação e aplicação de
agrotóxicos, colocando em risco a saúde

definidas na Grade de Agrotóxicos registrados para a
cultura do melão.

com coliformes fecais e corrigir o
problema, se existente.

humana e o meio ambiente.
Utilizar recursos humanos sem a devida
capacitação técnica.
Depositar resíduos de agrotóxicos e lavar
equipamentos contaminados em locais não
permitidos (rios, riachos, açudes e lagos).

10.5 Armazenamento e
embalagens de agrotóxicos e
afins

Armazenar produtos agrotóxicos em local adequado.
Manter registro sistemático da movimentação de estoque
de produtos químicos, para fins do processo de

Utilizar os centros regionais para o
recolhimento de embalagens vazias,
procedendo à devolução das mesmas

Reutilizar e descartar embalagens de
agrotóxicos e afins, em condições não
autorizadas.

rastreabilidade.
Encaminhar produtos vencidos a centros de destruição ou
ao revendedor.

lavadas, conforme determina a
legislação em vigor (Lei nº
7.802/1989, Lei nº 9.974/2000 e

Armazenar agrotóxicos sem observância
das normas de segurança pertinentes a essa
finalidade.

Fazer a tríplice lavagem, conforme o tipo de embalagem e,
após a inutilização, encaminhar a casas de revenda,
conforme a legislação vigente (Lei nº 7.802/1989, Lei nº

Decreto nº 4.074/2002), em
colaboração com os estabelecimentos
revendedores de

9.974/2000 e Decreto nº 4.074/2002). agrotóxicos.
11. COLHEITA E PÓS-
COLHEITA
11.1 Técnicas de colheita Atender aos regulamentos técnicos específicos de ponto de

colheita de cada híbrido/variedade, de acordo com o
mercado a que se destina, conforme recomendado nas

Proceder à pré-seleção dos frutos,
conforme a especificidade de cada
híbrido/variedade.

Manter ou processar frutos de produção
integrada em conjunto com os de outros
sistemas de produção ou outros produtos.

publicações “Melão – Pós Colheita”, editada pela Embrapa
Agroindústria Tropical, “Melão - Aspectos Técnicos e
Produção”, editada pela Embrapa Hortaliças (Série Frutas

Utilizar mais de um indicador de
maturidade para a colheita do
híbrido/variedade.

Transportar frutos em caixas de campo ou
carroções usados para outras finalidades.

do Brasil, 10 e 33, respectivamente), ou outras que venham
a ser oficializadas para a PIMe.
Proceder à higienização de equipamentos, embalagens,

Realizar a lavagem de frutos para
remover  restos visíveis de terra,
lama e resíduos de planta, ainda no

local de trabalho e de trabalhadores.
Transportar os frutos colhidos para a empacotadora no
mesmo dia da colheita.

campo.
Transportar os frutos para o galpão
de embalagem, preferencialmente,

Manter e proteger das intempéries os frutos colhidos.
Observar os prazos de carência estabelecidos para os
agrotóxicos aplicados durante o cultivo.

em caixas de campo. Se o transporte
de frutos  for realizado  diretamente
em carroções, estes devem ser

Identificar o carregamento dos carroções, com informação
da área colhida, data, horário e responsável.
Implementar sistema de Boas Praticas Agrícolas (BPA).

revestidos com  material que
amorteça impactos.

11.2 Técnicas de pós-colheita Obedecer às técnicas de manejo, armazenamento,
conservação e tratamentos físicos, químicos e biológicos
específicos para a cultura, conforme descrito nas

Implementar sistema de Análises de
Perigos e Pontos Críticos de Controle
(APPCC).

Aplicar produtos químicos sem o devido
registro, conforme legislação vigente (Lei
nº 7.802/1989, Lei nº 9.974/2000 e Decreto

Tratamentos emergenciais para
proteção de pragas, desde que
autorizados, por escrito, pela Comissão

publicações “Melão – Pós Colheita”, editado pela Embrapa
Agroindústria Tropical, “Melão - Aspectos Técnicos e
Produção” editada pela Embrapa Hortaliças (Série Frutas

nº 4.074/2002).
Manter frutas da produção integrada em
conjunto com outros produtos.

Técnica da PIMe.

do Brasil, 10 e 33, respectivamente), ou outras que venham
a ser adotadas para fins de atualização das recomendações
técnicas para a PIMe.
Proceder à higienização  de equipamentos, local de
trabalho e de trabalhadores, conforme descrito nas
publicações “Melão – Pós Colheita”, editada pela Embrapa
Agroindústria Tropical,  “Melão -Aspectos Técnicos e
Produção” editada pela Embrapa Hortaliças (Série Frutas
do Brasil, 10 e 33, respectivamente), ou outras que venham
a ser adotadas para fins de atualização das recomendações
técnicas para a PIMe.
 Impedir o acesso de animais e pragas às instalações da
empacotadora.
A área de recepção dos frutos deve ser isolada da área de
tratamento pós-colheita e de embalagem e não deve haver
circulação de pessoas nem de materiais entre as áreas sem a
devida higienização.
Embalar, no mesmo dia, os melões do grupo
“Cantaloupensis”, vindos do campo.
Monitorar a qualidade da água quanto à contaminação
química e biológica.
Localizar a empacotadora longe de áreas de



armazenamento de esterco e de locais de confinamento de
animais.

11.3 Embalagem e
etiquetagem

Proceder à identificação do produto, conforme normas
técnicas de rotulagem e o destaque ao sistema da PIMe.

Utilizar embalagem conforme
descrito nas publicações “Melão –
Pós Colheita”, editado pela Embrapa
Agroindústria Tropical, “Melão -
Aspectos Técnicos e Produção”,
editada pela Embrapa Hortaliças
(Série Frutas do Brasil 10 e 33,
respectivamente), ou outras que
venham a ser adotadas para fins de
atualização das recomendações
técnicas para a PIMe.

11.4 Transporte e
armazenagem

Obedecer às normas técnicas de armazenamento e
transporte de frutos, conforme recomendações das
publicações “Melão – Pós Colheita”, editada pela Embrapa

Monitorar as condições de
armazenamento dos frutos durante o
período de transporte até o

Transportar e armazenar frutos da produção
integrada em conjunto com os de outros
sistemas de produção.

Agroindústria Tropical, “Melão - Aspectos Técnicos e
Produção”, editada pela Embrapa Hortaliças (Série Frutas
do Brasil 10 e 33, respectivamente), ou outras que venham

embarque.

a ser adotadas para fins de atualização das recomendações
técnicas para a PIMe.

11.5 Auditorias de Pós-
Colheita

Permitir auditorias na empacotadora com, no mínimo, uma
visita no período de “pico de safra”.

12. ANÁLISE DE
RESÍDUOS
12.1 Amostragem para
análise de resíduos em frutas

Permitir a coleta de amostras de melão, conforme
requisitos da cultura e em conformidade com
recomendações do Manual de Coleta para Avaliação de

Utilizar recursos humanos sem a devida
capacitação técnica.
Comercializar melões com resíduos de

Resíduos do MAPA.
Proceder à análise em laboratórios credenciados, em
conformidade com requisitos do Programa Nacional de

agrotóxicos ou outras substâncias tóxicas
acima dos limites máximos  permitidos
oficialmente.

Controle de Resíduos Vegetais (PNCRV). As coletas de
amostras serão feitas ao acaso, devendo atingir um mínimo
de 10% do total das parcelas. Amostras adicionais serão
coletadas se ocorrer falha no uso de agrotóxicos.

13. PROCESSOS DE
EMPACOTADORAS
13.1 Câmaras frias,
equipamentos e local de
trabalho

Proceder à prévia higienização de câmaras frias,
equipamentos, local de trabalho e trabalhadores.
Obedecer aos regulamentos técnicos de manejo e ao

Proceder à execução simultânea dos
processos de classificação e embalagem de
frutas da PIMe com as de outros sistemas

armazenamento específicos para a cultura, conforme
descrito nas publicações “Melão – Pós Colheita”, editada
pela Embrapa Agroindústria Tropical,  “Melão - Aspectos

de produção.

Técnicos e Produção” editada pela Embrapa Hortaliças
(Série Frutas do Brasil 10 e 33, respectivamente),  ou
outras que venham a ser adotadas para fins de atualização
das recomendações técnicas para a PIMe.

13.2 Tratamentos Pós-
Colheita

Utilizar produtos químicos registrados, mediante
receituário agronômico, conforme a legislação vigente (Lei
nº 7.802/1989, Lei nº 9.974/2000 e Decreto nº 4.074/2002).

Observar os procedimentos e
técnicas do sistema APPCC.

Utilizar os métodos, técnicas e processos indicados em
Normas Técnicas Específicas da PIMe.

14. SISTEMA DE
RASTREAMENTO E
CADERNOS DE CAMPO E

Instituir cadernos de campo e de pós-colheita para o
registro de dados sobre o manejo da cultura, necessários à
adequada gestão da PIMe.

Instituir o sistema de código de
barras.
Capacitar gerentes, técnicos e

DE PÓS-COLHEITA Manter os registros  atualizados e com fidelidade, para fins
de rastreabilidade.
Fornecer, por ocasião das inspeções obrigatórias, dados

pessoal de apoio no preenchimento
das informações dos cadernos de
campo e de pós-colheita.

atualizados aos auditores do Organismo Avaliador da
Conformidade (OAC).

14.1 Rastreabilidade A rastreabilidade no campo deve ser até a área de produção
e na empacotadora até o “pallet” e/ou carregamento.

15. ASSISTÊNCIA
TÉCNICA

Manter assistência técnica treinada, conforme requisitos
específicos da PIMe.

Aceitar assistência técnica de profissionais
não-credenciados pelo CREA.



ANEXO II



GRADE DE AGROTÓXICOS PARA A CULTURA DO MELÃO 

Tox. Amb.
g/100 l 

água
ml/100 l 

água

Enxofre Thiovit Sandoz Acaricida Inorgânico IV IV 200 7

Dithane PM Acaricida-Fungicida Alquilenobis(Ditiocarbamatos) III II 200 14 Produtos de reação alcalina

Manzate GrDa Acaricida-Fungicida Alquilenobis(Ditiocarbamatos) III * 200 21 Produtos de reação alcalina

Persist SC Acaricida-Fungicida Alquilenobis(Ditiocarbamatos) III * 360 21 Prod. de reação fortemente alcalina

Pirimetanil Mythos Acaricida-Fungicida Aminopirimidina III II 200 7

Quinometionato Morestan BR Acaricida-Fungicida Quinoxalina III II 75 7

Enxofre Sulficamp Acaricida-Fungicida Inorgânico IV * 400 Produtos a base de óleo

Abamectina Vertimec 18 CE Acaricida-Inseticida Avemectina III II 50-100 7 Com óleo, cptan, folpet ou enxofre

Acefato Orthene 750 BR Acaricida-Inseticida Organofosforado IV III 250g/ha 7  -

Bifentrina Talstar 100 CE Acaricida-Inseticida Piretróide III III 100 7

Clorfenapir Pirate Acaricida-Inseticida Análogo de pirazol III II 50-100 14 Produtos de natureza alcalina

Diafentiurom Polo 500 PM Acaricida-Inseticida Feniltiouréia I II 7

Dimetoato Tiomet 400 CE Acaricida-Inseticida Organofosforado I * 90-375 3 Produtos alcalinos

Enxofre Microzol Acaricida-Inseticida Inorgânico IV * 200 Produtos oleosos e dinitros

Lebaycid EC Acaricida-Inseticida Organofosforado II II 100 21

Lebaycid 500 Acaricida-Inseticida Organofosforado II II 100 21 Produtos de reação alcalina

Mevinfós Phosdrin 185 CE Acaricida-Inseticida Organofosforado I * 250 4 Prod. fortemente alcalinos ou ácidos

Hidróxido de cobre Garant BR Bactericida-Fungicida Inorgânico III II 200 7 Ziram, dicloram e carbamatos

Miclobutanil Systhane PM Fungicida Triazol III II 150 g/ha 7

Azoxistrobina Amistar Fungicida Estrobilurina IV III 128 g/ha 2

Benomil Benlate 500 Fungicida Benzimidazol III *

Bitertanol Baycor Fungicida Triazol III II 1 kg/ha 7

Grupo QuímicoClasse Incompatibilidade /Observações
Interv. de 

Segur. 
(dias)

Classif. Dosagem

Mancozebe 

Fentiona 

Nome Técnico Marca Comercial
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GRADE DE AGROTÓXICOS PARA A CULTURA DO MELÃO (continuação)

Tox. Amb.
g/100 l 

água
ml/100 l 

água

Captan 200 
Fungicida 

Fungicida Dicarboxam ida I * 
450ml 

/100kg sem

Captan 500 PM Fungicida Dicarboxam ida III * 220 1 Produtos alcalinos

Captan 750 TS Fungicida Dicarboxam ida III * 
120g/100k

g sem Produtos alcalinos, oleosos e cúpricos

Orthocide 500 Fungicida Dicarboxam ida III * 
2-2,5 
kg/ha

1
Produtos alcalinos

Orthocide 750 Fungicida Dicarboxam ida III * 
120g/100k

g sem Produtos alcalinos e cúpricos

Ciproconazol Alto 100 Fungicida Triazol III II 15-20 14 Sulfato de zinco e manganês

Clorotalonil + metalaxil-M Folio Gold Fungicida Isoftalonitrila + Acilalam inato I II 200 7

Dacobre PM Fungicida Isoftalonitrila + Inorgânica II * 350 7 Produtos a base de cartap

Strike Fungicida Isoftalonitrila + Inorgânica III * 400 7

Cerconil PM Fungicida
Isoftalonitrila + 

Benzim idazol(Precusor de)
II * 200 14

Óleo m ineral

Cerconil SC Fungicida
Isoftalonitrila + 

Benzim idazol(Precusor de)
III II 14

Bravonil 500 Fungicida Isoftalonitrila I II 400 7 Óleo m ineral

Bravonil 750 PM Fungicida Isoftalonitrila II II 200 7 Óleos em geral

Daconil BR Fungicida Isoftalonitrila II * 200 7

Daconil 500 Fungicida Isoftalonitrila I II 300 7 Óleo m ineral

Dacostar 500 Fungicida Isoftalonitrila I * 400 7 Óleo m ineral

Dacostar 750 Fungicida Isoftalonitrila II * 200 7

Isatalonil Fungicida Isoftalonitrila II * 200 7

Vanox 500 SC Fungicida Isoftalonitrila I * 400 7 Óleo m ineral

Vanox 750 PM Fungicida Isoftalonitrila II * 200 7 Óleos em geral

Cresoxim-metílico Stroby SC Fungicida Estrobilurina III II 200 m l/ha 7

Difenoconazol Score Fungicida Triazol I II 30 3

Fenarimol Rubigan 120 CE Fungicida Pirim idinil carbinol II * 15-20 4

Fluquinconazol Palisade Fungicida Triazol III II 50 7

Classif. Dosagem Interv. de 
Segur. 
(dias)

Incompatibilidade /ObservaçõesMarca Comercial

Clorotalonil + tiofanato-
metílico 

Classe Grupo Químico

Clorotalonil 

Captana 

Clorotalonil + oxicloreto de 
cobre 

Nome Técnico
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GRADE DE AGROTÓXICOS PARA A CULTURA DO MELÃO (continuação)

Tox. Amb.
g/100 l 

água
ml/100 l 

água

Flutriafol Impact Fungicida Triazol II II 80-160 10

Folpete 
Folpan Agricur 500 

PM 
Fungicida Dicarboxamida IV * 280 1 Produtos fortemente alcalino

Garant Fungicida Inorgânico IV III 200 7 Calda sulfocálcica e carbamatos

Garant Fungicida Inorgânico IV III 200 7 Calda sulfocálcica e carbamatos

Imibenconazol Manage 150 Fungicida Triazol II II 75-100 3

Iprodiona Rovral Fungicida Dicarboxamida IV II 3000 1

Mancozebe + oxicloreto de 
cobre 

Cuprozeb Fungicida
Alquilenobis(Ditiocarbamatos) + 

Inorgânico
III * 200 21

Prod. de reação fortemente alcalina

Manzate 800 Fungicida Alquilenobis(Ditiocarbamatos) III * 200 21 Produtos de reação alcalina

Tillex Fungicida Alquilenobis(Ditiocarbamatos) III * 200

Manebe Maneb 800 Fungicida Alquilenobis(Ditiocarbamatos) II * 200 7 Produtos fortemente alcalinos

Metconazol Caramba 90 Fungicida Triazol III II 0,5-1 l/ha 14

Agrinose Fungicida Inorgânico IV * 250 Calda sulfocálcica e carbamatos

Cupravit Azul BR Fungicida Inorgânico IV IV 300 7

Hokko Cupra 500 Fungicida Inorgânico IV III 120 7

Ramexane 850 PM Fungicida Inorgânico IV * 250 7
TMTD, dicloram, carbamatos e 
cloropropitat

Piraclostrobina Comet Fungicida Estrobilurina II II 400 ml/ha

Constant Fungicida Triazol III II 1 l/ha 14

Elite Fungicida Triazol III II 1 l/ha 14

Folicur PM Fungicida Triazol III III 1 kg/ha 14

Folicur 200 CE Fungicida Triazol III II 1 l/ha 14

Triade Fungicida Triazol III II 1 l/ha 14

Tiabendazol Tecto SC Fungicida Benzimidazol(Precusor de) III II 200-400 14

Oxicloreto de cobre 

Tebuconazol 

Hidróxido de cobre 

Mancozebe 

Classif. Dosagem Interv. de 
Segur. 
(dias)

Incompatibilidade /ObservaçõesNome Técnico Marca Comercial Classe Grupo Químico
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GRADE DE AGROTÓXICOS PARA A CULTURA DO MELÃO (continuação)

Tox. Amb.
g/100 l 

água
ml/100 l 

água

Cercobin 700 PM Fungicida Benzimidazol(Precusor de) IV II 70 14 Produtos cúpricos e alcalinos

Fungiscan 700 PM Fungicida Benzimidazol(Precusor de) IV III 70 14

Metiltiofan Fungicida Benzimidazol(Precusor de) IV * 90 14 Prod. alcalinos e  que tenham cobre
Tiofanato Sanachem 

500 SC 
Fungicida Benzimidazol(Precusor de) IV III 100 14

Produtos cúpricos e de reação alcalina

Triadimefom Bayleton BR Fungicida Triazol III III 50 30

Triflumizol Trifmine Fungicida Imidazol IV III 20-50 7

Triforina Saprol Fungicida Análogo de triazol II * 125 5 Produtos carbamatos

Cartap BR 500 Fungicida-Inseticida Bis(tiocarbamato) III II 200-250 3 Produtos alcalinos e cúpricos

Thiobel 500 Fungicida-Inseticida Bis(tiocarbamato) III II 200-250 3

Pirazofós Afugan CE Fungicida-Inseticida Fosforotioato de heterociclo II * 60-150 7 Calda sulfocálcica e bordaleza

Acetamiprido Mospilan Inseticida Neonicotinóide III II 250-300g/ha 3

Acetamiprido Saurus Inseticida Neonicotinóide III II 250-300g/ha 3

Bifentrina Brigade 25 CE Inseticida Piretróide II II 40-60 4

Buprofezina Applaud 250 Inseticida Tiadiazinona IV III 100-200 7

Carbaryl Fersol Pó 
75 

Inseticida Metilcarbamato de naftila III * 10-15 Kg/ha 3

Sevin 480 SC Inseticida Metilcarbamato de naftila II * 190 3 Produtos alcalinos

Ciromazina Trigard 750 PM Inseticida Triazinamina IV III 120 g/ha 7

Deltametrina Decis 25 CE Inseticida Piretróide III I 30 1 Produtos de reação alcalina

Fenitrotiona Sumithion 500 CE Inseticida Organofosforado III * 150 14 Prod. alcalinos e a base de propanil

Confidor 200 SC Inseticida Neonicotinóide III III 0,7 l/ha 40

Confidor 700 GrDa Inseticida Neonicotinóide IV III 200-300g/ha 40

Tiacloprido Calypso Inseticida Neonicotinóide III III 200 ml/ha 14

Tiametoxam Actara 250 WG Inseticida Neonicotinóide III III 60-120g/ha 7

Triclorfom Dipterex 500 Inseticida Organofosforado II III 300 7 Produtos fortemente alcalino

Classif. Dosagem Interv. de 
Segur. 
(dias)

Incompatibilidade /ObservaçõesNome Técnico Marca Comercial Classe Grupo Químico

Tiofanato-metílico 

Cartape 

Carbaril 

Imidacloprido 
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G RAD E DE AG R O T Ó XIC O S PAR A A C ULT U RA D O  M ELÃO  (continuação)

Tox. A m b.
g/100 l 

água
m l/100 l 

água

Bacillus thuringiensis Agree Inseticida bio lógico Bio lóg ico III IV  750 g/ha 7

Bacillus thuringiensis D ipel Inseticida bio lógico Bio lóg ico IV  IV  0,5-1 l/ha 7 Produtos extrem am ente alcalinos

Bacillus thuringiensis D ipel PM  Inseticida bio lógico Bio lóg ico IV  IV  100 Produtos extrem am ente alcalinos

Nom e Técnico M arca  Com ercia l C lasse G rupo Quím ico
Classif. D osagem Interv. de  

Segur. 
(d ias)

Incom patib ilidade  /Observações
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