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RESUMO 

 

A Central de Abastecimento S.A. do Rio Grande do Norte (Ceasa-RN) se constitui enquanto 

uma instituição, formada por uma infraestrutura, localizada no município de Natal-RN, que 

tem como objetivo abastecer o território com produtos hortifrutigranjeiros, entre outros 

alimentos. Através de suas interações espaciais, a central de abastecimento alimentar do RN, 

promove a convergência de diversos circuitos espaciais de produção, e consequentemente se 

relaciona com os elementos dos circuitos da economia urbana (supermercados varejistas, 

hipermercados, supermercados atacadistas, feiras livres, mercados públicos, etc.) por meio 

dos fluxos divergentes da distribuição de hortifrutigranjeiros. Nesse contexto, esta dissertação 

tem como objetivo compreender em que medida ocorre a relação entre a Ceasa-RN e os 

circuitos da economia urbana na cidade de Natal. O caminho percorrido para atingir essa 

finalidade foi constituído de pesquisa bibliográfica, levantamento de dados através de 

documentos oficiais e institucionais, e de uma pesquisa de campo com entrevistas – nos 

supermercados, hipermercados, atacadistas e Ceasa-RN – e aplicação de formulários – nas 

feiras livres e mercados públicos. Os resultados da pesquisa mostraram que, no contexto da 

formação socioespacial do Brasil, as centrais de abastecimento alimentar foram criadas em 

meio a um processo de reestruturação do território, e da consolidação dos circuitos da 

economia urbana. Os resultados apontaram também o alargamento das escalas provocado 

pelas centrais, através do caso das interações espaciais da Ceasa-RN na cidade de Natal, 

quando o entreposto de abastecimento converge os fluxos (nacionais, regionais e locais) de 

circuitos espaciais de produção agrícola, ao mesmo tempo em que mantém relações com os 

circuitos da economia urbana. Por fim, os resultados demonstraram, através do caso da Ceasa-

RN, que as centrais de abastecimento alimentar se constituem em um agente misto dos 

circuitos da economia, não só se relacionando com ambos os circuitos, o superior e o inferior, 

mas também, constituídas por ambos, desempenhando e apresentando um papel híbrido. 

 

Palavras chave: Ceasa-RN; circuitos da economia urbana; circulação de hortifrutigranjeiros; 

Natal-RN; agente misto. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The Central of Supply of Rio Grande do Norte (Ceasa -RN) is an institution formed for an 

infrastructure, located in the county of Natal-RN (Brazil), which aims to supply fruits and 

vegetables in the territory. Through its spatial interactions, the central of food supply of the 

RN promotes the convergence of various spatial circuits of production, and have relations 

with the elements of the circuits of the urban economy (supermarkets, hypermarkets, 

wholesalers, periodic markets, public markets, etc.) through the divergent flows of the 

distribution of fruits e vegetables. In this context, this work aims to understand what extent 

occurs the relationship between the Ceasa-RN and the circuits of the urban economy in Natal. 

The way crossed to this end consisted in the literature review, in the data collection through 

official and institutional documents, and in the field research with interviews - in 

supermarkets, hypermarkets, wholesalers and Ceasa-RN - and application of questionnaires - 

in periodic markets and public markets. The results of this research showed that, in the 

context of socio-spatial formation of Brazil, the centrals of food supply were created in the 

environment of a restructuring of the territory, and of the consolidation of circuits of urban 

economy. The results also showed enlargement of the scales caused by spatial interactions of 

Ceasa-RN in Natal, when this central of supply converges flows (national, regional and local) 

of the spatial circuits of agricultural production, in the same time which maintain relationships 

with circuits of the urban economy. Finally, the results demonstrated, through of Ceasa-RN's 

case, which the centrals of food supply constitute a mixed agent of the circuits of urban 

economy, not only in the its relationship with both circuits, upper and lower, but also 

consisting of both, presenting a hybrid role. 

 

Keywords: Ceasa-RN; circuits of the urban economy; circulation of fruits and vegetables; 

Natal-RN-Brazil; mixed agent. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

La Central de Abastecimiento de lo Rio Grande do Norte (Ceasa -RN) es una institución 

formada por una infraestructura, que se encuentra en lo municipio de Natal -RN (Brasil), cuyo 

objetivo es suministrar frutas y vegetales en el territorio. A través de sus interacciones 

espaciales, la central de abastecimiento de alimentos de lo RN promueve la convergencia de 

los diferentes circuitos espaciales de la producción, y tienen relaciones con los elementos de 

los circuitos de la economía urbana (supermercados, hipermercados, mayoristas, mercados 

periódicos, mercados públicos, etc.) a través de los flujos divergentes de la distribución de 

frutas y verduras. En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo comprender en qué 

medida se produce la relación entre el Ceasa-RN y los circuitos de la economía urbana en 

Natal. El camino recorrido en este sentido consistió en la revisión de la literatura, en la 

recogida de datos a través de documentos oficiales e institucionales, y en la investigación de 

campo con entrevistas - en supermercados, hipermercados, mayoristas y Ceasa-RN - y la 

aplicación de los cuestionarios - en mercados periódicos y mercados públicos. Los resultados 

de esta investigación mostraron que, en el contexto de la formación socio-espacial de Brasil, 

las centrales de abastecimiento de alimentos se han creado en el entorno de una 

reestructuración del territorio y de la consolidación de los circuitos de la economía urbana. 

Los resultados también mostraron la ampliación de las escalas causados por las interacciones 

espaciales de la Ceasa-RN en Natal, al este central de abastecimiento converge flujos 

(nacionales, regionales y locales) de los circuitos espaciales de la producción agrícola, en el 

mismo tiempo que mantienen relaciones con los circuitos de la economía urbana. Por último, 

los resultados demostraron, a través del caso de Ceasa-RN, que las centrales de 

abastecimiento de alimentos constituyen un agente mixto de los circuitos de economía urbana, 

no sólo en el su relación con ambos circuitos, superior e inferior, pero también que se 

constituye en ambos, la presentación de un papel híbrido. 

 

Palabras clave: Ceasa-RN; circuitos de la economía urbana; circulación de frutas y 

hortalizas; Natal-RN-Brasil; agente mixto. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Central de Abastecimento S.A. do Rio Grande do Norte (Ceasa-RN) configura-se 

como uma infraestrutura, um trabalho humano materializado, criada pela iniciativa do 

governo federal, em 1975, na mesma década em que também foram criadas outras centrais de 

abastecimento no Brasil, como uma tentativa de solucionar os problemas de abastecimento 

alimentar do país. Atualmente, a central de abastecimento do RN é constituída por uma única 

infraestrutura, denominada de entreposto de abastecimento, localizado no município de Natal-

RN (Mapa 01). Em 2010, com o projeto de modernização e ampliação das centrais de 

abastecimento no Brasil, foi concluída a construção de um entreposto no município de 

Mossoró-RN. No entanto, este entreposto ainda não está em funcionamento e a infraestrutura 

encontra-se inutilizada, devido a aspectos políticos e econômicos que serão mostrados 

posteriormente. 

A Ceasa-RN também se constitui enquanto instituição, produzindo normas, ordens e 

legitimações. Em 1988, houve uma descentralização da gestão das centrais de abastecimento 

brasileiras, sendo o controle acionário dessa instituição transferida do governo federal para o 

governo estadual do Rio Grande do Norte, com a gestão realizada pela Secretaria Estadual de 

Agricultura, Pecuária e Pesca (Sape). A missão dessa central é promover o abastecimento de 

produtos hortifrutigranjeiros no estado do RN, isto é, abastecer os mercados em geral 

(hipermercados, supermercados, feiras livres, mercados públicos, mercadinhos, mercearias, 

quitandas, etc.) com frutas, verduras, legumes e outros alimentos produzidos em hortas, 

pomares, granjas e em outros estabelecimentos agropecuários e pesqueiros, promovendo o 

intercâmbio de mercadorias produzidas em diversas regiões do Brasil e do próprio estado do 

RN. 

A Ceasa-RN é uma instituição constituída por diversas firmas, sendo classificada 

como uma sociedade anônima (S.A) de economia mista, isto é, gerida pelo poder público, 

especificamente pelo governo estadual, mas com o comércio de mercadorias realizado pelas 

firmas (permissionários de pessoa jurídica, empresas de pequeno, médio e grande porte), e 

pelos sujeitos sociais (permissionários de pessoa física, feirantes produtores ou 

atravessadores).  
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Mapa 01 – Divisão de Natal por Regiões Administrativas e bairros, com localização da Ceasa-RN. 
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Essa infraestrutura de abastecimento recebe fluxos de mercadorias (frutas, legumes, 

verduras, e outros produtos alimentícios) produzidas em diversas áreas agrícolas do Brasil, 

assim como fluxo de pessoas (caminhoneiros, vendedores, trabalhadores, consumidores, 

intermediários). Já as firmas que a constituem, se relacionam com outras firmas (empresas 

agrícolas, transportadoras, hipermercados e supermercados) e com os sujeitos sociais 

(produtores agrícolas, atravessadores, feirantes, caminhoneiros, outros trabalhadores, e 

consumidores) através da circulação de mercadorias. Nesse contexto, ressalta-se a 

importância de entender a Ceasa-RN a partir da teoria dos circuitos da economia urbana. Esta 

teoria foi pensada a partir da cidade para entender a economia urbana. Porém, a Ceasa-RN 

tem uma especificidade, pois, mesmo localizando-se no meio urbano, sendo um objeto, uma 

infraestrutura da economia urbana, faz um elo com a produção agrícola, com diversos 

circuitos espaciais de produção agrícola, ou seja, com o mundo rural. 

A ideia de um trabalho sobre a Ceasa-RN foi suscitada a partir de trabalhos anteriores 

de Queiroz (2011), Queiroz & Azevedo (2012) e de Azevedo & Queiroz (2013) sobre as 

feiras livres no município de Natal-RN. Nos resultados desses referidos trabalhos, constatou-

se que as feiras livres e os feirantes constituem elementos importantes para se explicar a 

lógica de reprodução do capital, ou seja, enquanto elementos do circuito inferior, as feiras 

livres são apropriadas e utilizadas pelo circuito superior, no sentido de proporcionar uma 

capilarização do comércio de alguns produtos originários neste último circuito. Também se 

pode auferir, a partir dos resultados desses trabalhos, a importância que essa central de 

abastecimento alimentar tem para as feiras livres e supermercados do município estudado, 

bem como para outros municípios do estado do Rio Grande do Norte. 

Neste sentido, elaborou-se a pergunta central da pesquisa: qual é a relação e como esta 

ocorre entre a Ceasa-RN e os circuitos da economia urbana na cidade de Natal? A partir desta, 

outras perguntas surgiram, tais como: em que medida, através de suas inúmeras interações 

espaciais com diversificados circuitos espaciais de produção de hortifrutigranjeiros, a Ceasa-

RN contribui para o alargamento das escalas da cidade de Natal? Em que medida a central de 

abastecimento do RN interage com as atividades do circuito superior e do circuito inferior na 

capital potiguar? Quais os agentes do circuito superior e do circuito inferior que fazem parte 

da Ceasa-RN, caracterizando-a como um elemento misto dos circuitos da economia urbana? 

Assim, o objetivo deste trabalho é compreender a relação e como esta ocorre entre a 

Ceasa-RN e os circuitos da economia urbana na cidade de Natal, contextualizando a criação 

das centrais de abastecimento com a formação socioespacial do Brasil, identificando as 

diversas interações espaciais da Ceasa-RN que provocam o alargamento das escalas da cidade 
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de Natal, além de diferentes interações com cada um dos circuitos da economia urbana, e 

analisando como ocorre a coexistência desses circuitos em uma mesma infraestrutura, 

caracterizando a Ceasa-RN enquanto elemento misto dos circuitos da economia urbana. A 

partir desse objetivo geral, traçaram-se três objetivos específicos. O primeiro objetivo 

específico sugere contextualizar a criação e as reestruturações institucionais das centrais de 

abastecimento no contexto da formação socioespacial do Brasil. O segundo objetivo 

específico tem como meta: identificar as interações espaciais da Ceasa-RN com diversos 

circuitos espaciais de produção de frutas, legumes e verduras, focando o papel dessa 

instituição no alargamento das escalas da cidade de Natal; e a relação desse entreposto com os 

dois circuitos da economia urbana na capital do Rio Grande do Norte. O terceiro objetivo 

específico se constitui em mostrar que, para além das relações com circuito superior e com o 

circuito inferior da economia urbana, a Ceasa-RN se constitui, também, enquanto agente 

misto dos circuitos da economia urbana, ou seja, formada por ambos os circuitos. 

Há duas formas metodológicas de se trabalhar os circuitos da economia urbana. A 

primeira forma de se trabalhar a referida teoria pode ser exemplificada a partir da tese de 

Montenegro (2011), na qual a autora analisa o circuito inferior a partir de algumas áreas das 

cidades de São Paulo, Brasília, Fortaleza e Belém. Nessa mesma concepção metodológica, 

aplicada à cidade de Natal, encontram-se os trabalhos monográficos de Lima (2010); 

Medeiros (2010); Morais (2011); e Castro (2012), que focam os circuitos da economia urbana 

em uma área da cidade, seja numa avenida, um bairro, ou uma zona administrativa. A segunda 

forma de se trabalhar metodologicamente a referida teoria está presente na tese de Oliveira 

(2009), com a qual o autor diferencia-se ao focar em atividades econômicas específicas, neste 

caso, exemplificado por elementos do circuito inferior, o camelódromo, os mototáxis, as 

entregas urbanas realizadas por motoboys na cidade de Londrina, no estado do Paraná. Em 

Natal, essa forma metodológica foi evidenciada na monografia de Queiroz (2011), na qual o 

autor tratou das feiras livres da cidade. Nesta pesquisa será utilizada a segunda forma 

metodológica, no caso, focando a análise em uma instituição, a Ceasa-RN, uma infraestrutura 

de abastecimento de produtos hortifrutigranjeiros que proporciona a circulação de frutas, 

verduras e legumes de diversos circuitos espaciais de produção agrícola do Brasil, 

concentrando-os na cidade de Natal e distribuindo-os para vários lugares do RN. 

Nessa perspectiva, foram traçados alguns procedimentos metodológicos, a saber: 

pesquisa bibliográfica, levantamento de dados e pesquisa de campo. Com os resultados 

oriundos desse conjunto de procedimentos, foram produzidos figuras, fotos, gráficos, mapas, 

quadros e tabelas. A pesquisa bibliográfica abrangeu, entre outras, as obras de: Arroyo 
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(2008); Cataia & Silva (2013); Montenegro (2011); Oliveira (2009); Santos (1979, 1996); 

Silva S.C. (2012a); Silveira (2004); Sposito (1999); Xavier & Castillo (2011), sobre os 

circuitos da economia urbana e o período técnico-científico-informacional. Também 

apontamos, entre outras, as obras de: Andrade (2005); Gomes (2007); Marques (2006); 

Oliveira (1996) e Santos & Silveira (2001), sobre diferentes aspectos das centrais de 

abastecimento alimentar no Brasil. Por fim, destacam-se as obras que abordam os circuitos da 

economia urbana em Natal – Azevedo & Queiroz (2013); Castro (2012); Lima (2010); 

Medeiros (2010); Medeiros & Azevedo (2012, 2013); Morais (2011); Queiroz (2011); 

Queiroz & Azevedo (2012); ou abordam algum aspecto das relações socioespaciais da Ceasa-

RN, Dantas (2007); França (2005); Lopes (2008); Marinho (2009); Medeiros (1983); 

Medeiros (2005); Pacheco (1986) e Vale (2007). 

Outro procedimento foi o levantamento de dados secundários que foi realizado junto 

aos documentos oficiais e às instituições tais como a Associação Brasileira das Centrais de 

Abastecimento (Abracen); a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab); e o Sistema 

IBGE de Recuperação Automática (Sidra) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). A documentação coletada na Abracen refere-se ao Manual Operacional das Ceasas 

(2011) e ao Plano Nacional de Abastecimento (PNA, 2012). A documentação coletada na 

Conab foi o Diagnóstico dos Mercados Atacadistas de Hortigranjeiros (2009), com 

informações agregadas das Ceasas. Os dados coletados no sistema Sidra do IBGE foram: o 

Censo Agropecuário (2006), especificamente, a área colhida em hectares e a produção por 

estabelecimentos dos principais produtos agrícolas brasileiros, comparando-os com os dados 

de censos anteriores; a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad, 2004), com 

informações metodológicas e resultados da pesquisa sobre a (in)segurança alimentar e 

nutricional no Brasil; e por fim, foi utilizado o Censo Demográfico (2010) do IBGE para 

analisar o crescimento populacional da cidade de Natal. 

Enfim, outro procedimento utilizado foi o da pesquisa de campo, que se desenvolveu 

através de entrevistas, aplicação de formulários e observação com registros fotográficos, 

realizada entre os meses de abril e dezembro de 2013. As entrevistas foram realizadas para 

coleta de informações nas atividades do circuito superior da economia urbana: os 

hipermercados (Carrefour, Hiper Bompreço, Extra), os supermercados varejistas (Nordestão, 

Rede Mais, Super Show, Favorito e Supercop) e os atacadistas (Makro, Atacadão, Sams Club, 

Super Fácil)
1
, como também na própria central de abastecimento do RN. Tais informações se 

                                                           
1
 Esses atacadistas estão localizados dentro dos limites municipais de Natal-RN. E no caso do Super Fácil, 

mesmo localizando-se nos limites municipais de Parnamirim, tem como sede o grupo Nordestão, que se constitui 
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referiam a vários aspectos, entre eles: a participação da Ceasa-RN no fornecimento para esses 

estabelecimentos; a origem dos produtos que não eram adquiridos na central de abastecimento 

e quais eram e de onde vinham os principais consumidores desses estabelecimentos, 

especificamente os consumidores de hortifrútis. 

De acordo com Marconi & Lakatos (1982), as entrevistas têm como vantagem a 

possibilidade de serem usadas em qualquer segmento populacional. O entrevistado não 

precisa saber ler ou escrever, havendo uma maior flexibilidade em relação às perguntas. 

Oferece maior oportunidade de observar o entrevistado; possibilita a aquisição de dados que 

não existem em fontes documentais; possibilita também uma precisão das informações; além 

de permitir uma análise quantitativa ou qualitativa. No entanto, as autoras também colocam as 

limitações da entrevista, tais como: dificuldade de expressão do entrevistado e entrevistador; 

incompreensão por parte do entrevistado; possibilidade do entrevistado ser influenciado; 

disposição do entrevistado; a não divulgação de dados importantes pelo entrevistado; pequeno 

grau de controle do entrevistador sobre os dados adquiridos; e o fato de que ocupa muito 

tempo para ser realizada. Acrescenta-se a isso, a imprecisão dos dados adquiridos na Ceasa-

RN e nos hipermercados e supermercados, pois foram baseados nas falas dos entrevistados, 

tornando-se apenas uma aproximação da realidade. Além de haver o problema de 

incompletude dos dados, principalmente em relação aos adquiridos junto à central de 

abastecimento do RN. 

Os formulários foram padronizados e divididos em dois tipos: um para os feirantes das 

feiras livres e para os comerciantes dos mercados públicos; e outro formulário do tipo origem-

destino aplicado aos consumidores das feiras. O primeiro tipo de formulário continha 

perguntas a respeito de: quais produtos eram comprados na Ceasa-RN; qual a forma de 

transporte da central de abastecimento do RN para a feira (transporte próprio ou fretado); e se 

os produtos não eram adquiridos no entreposto de abastecimento do RN, de que local eram 

originados os produtos hortifrutigranjeiros. Os formulários tinham um caráter não 

probabilístico, isto é, os dados adquiridos não apresentam fundamentação matemática ou 

estatística, no entanto, servem para identificar a relação da Ceasa-RN com as feiras livres, 

com os mercados públicos, e os fluxos destes estabelecimentos para as residências dos 

consumidores, identificando assim, o consumidor final dos hortifrutigranjeiros. 

                                                                                                                                                                                     
em um grupo empresarial, da área de supermercados, da capital potiguar. Fora dos limites municipais da capital 

do Rio Grande do Norte, mas, dentro da Região Metropolitana de Natal, mais precisamente no município de 

Parnamirim, há a atuação do Maxxi Atacado, empresa do grupo Wal Mart, e da Lig Zarb, uma empresa potiguar 

com sede no município de Caicó. 
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Foram aplicados, junto aos feirantes, 100 formulários. Estes foram distribuídos da 

seguinte forma: 20 na feira de Nova Natal (domingo), 20 na feira da Cidade da Esperança 

(domingo), 10 na feira das Rocas (segunda), 10 na feira de Igapó (terça), 10 na feira do 

Carrasco (quarta), 10 na feira do Panorama (quinta), 10 na feira do Parque dos Coqueiros 

(sexta), e 10 na feira do Alecrim (sábado). As feiras escolhidas correspondem às feiras 

âncoras, de acordo com a classificação de Queiroz & Azevedo (2012), tanto do arranjo 

espaço-temporal norte – Nova Natal (bairro de Lagoa Azul), Igapó, Panorama (bairro do 

Potengi) e Parque dos Coqueiros (bairro de Nossa Senhora da Apresentação) – quanto do 

arranjo espaço-temporal sul – Cidade da Esperança, Rocas, Carrasco (no bairro das Quintas) e 

Alecrim. Essas feiras livres são as maiores em termos de tamanho (número de feirantes, de 

barracas e de consumidores) e são as que têm a maior complexidade funcional da cidade, que 

tem mais 15 feiras de pequeno porte, as denominada feiras satélites por Queiroz & Azevedo 

(2012). Os feirantes, geralmente, só participam dessas feiras âncoras, criando um arranjo 

espaço-temporal próprio de feiras, sendo um grupo de feirantes no arranjo norte (50 

indivíduos) e outro no arranjo sul (50 indivíduos), por isso, tornou-se significativo o número 

de feirantes entrevistados para que não se repetissem, já que os mesmo participam de mais de 

uma feira de um mesmo arranjo espaço-temporal. O critério de saturação foi estabelecido para 

determinar esse número de 100 questionários, ou seja, seriam utilizados 10 formulários em 

cada feira até que as respostas tivessem certa semelhança, caso contrário, seriam aplicados 

mais 10 formulários, e assim por diante, até obter certa homogeneidade dos dados. Nesse 

sentido, foi necessário aplicar 20 formulários das feiras de Cidade da Esperança e Nova Natal.  

Aos comerciantes dos mercados públicos foram aplicados 5 formulários. Os 

formulários aplicados nos mercados públicos tiveram a seguinte distribuição: 1 no mercado de 

Petrópolis, 2 no mercado das Quintas e 2 no mercado do Alecrim. A cidade de Natal é 

formada por 5 mercados públicos, excluindo o mercado do peixe, no bairro das Rocas. Destes, 

o mercado da Redinha vende exclusivamente peixes e frutos do mar, e o mercado das Rocas 

encontra-se em reforma. Juntando os outros 3 mercados públicos, havia apenas 5 lojas ou 

espaços destinados à comercialização de hortifrutigranjeiros. No total, o volume de frutas, 

legumes e verduras vendido nesses estabelecimentos é insignificante. Os fluxos e origem dos 

consumidores dos mercados públicos foram levantados junto aos comerciantes desses 

estabelecimentos. 

Aplicou-se aos consumidores das feiras livres um formulário de origem-destino por 

feira, exatamente naquelas onde foram aplicados os formulários aos feirantes, ou seja, 

somente nas feiras âncoras. Em cada feira, questionou-se, aleatoriamente, a 20 consumidores 
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sobre qual era o seu local de residência, totalizando 160 consumidores. Assim como nos 

formulários aplicados aos feirantes, estabeleceu-se o critério de saturação para determinar o 

número de consumidores pesquisados. Inicialmente pensou-se em estabelecer 10 

consumidores por feira, mas, diante das respostas, viu-se a necessidade de abordar 20 

consumidores, o que se tornou um número mais adequado. 

De acordo com Marconi & Lakatos (1982), os formulários têm como vantagens a 

utilização para qualquer segmento populacional, a flexibilidade das perguntas devido ao 

contato pessoal, a presença do pesquisador que explica os objetivos da pesquisa, a obtenção 

de dados mais úteis, a facilidade de aquisição de informação de um determinado segmento 

social e a uniformidade no preenchimento. As desvantagens desse procedimento são a 

presença do entrevistador que dificulta a resposta livre do entrevistado, os riscos de distorções 

da realidade pela presença do aplicador, menor prazo de resposta das perguntas, a demora, a 

insegurança na veracidade das respostas, e as informações necessárias que podem não ser 

adquiridas. A aplicação dos questionários foi um trabalho árduo, na medida em que foram 

aplicados a vários feirantes de diferentes feiras livres da cidade de Natal, sob a desconfiança e 

suspeita constante dos feirantes que muitas vezes tinham receio em responder, além dos 

consumidores que também não se dispuseram a responder com facilidade, tornando o trabalho 

mais difícil.  

A observação foi feita na Ceasa-RN, para que fosse percebido, concebido e vivido, 

mesmo diante de alguns limites metodológicos, o cotidiano dessa central de abastecimento. 

Essa observação se caracterizou por ser sistemática ou estruturada, pois os aspectos que 

seriam observados foram planejados anteriormente, a saber: a origem dos caminhões de 

caminhoneiros ou de transportadoras; a dinâmica socioespacial das principais firmas que 

fazem parte da Ceasa-RN e das principais empresas que fornecem para os supermercados e 

hipermercados; e o cotidiano dos permissionários – pessoas físicas – (atravessadores e 

pequenos produtores). Essa observação se caracterizou por ser não participante, pois o 

pesquisador entrou em contato com o objeto, sem integrar-se a ele, permanecendo numa 

perspectiva externa. Outra característica dessa observação foi seu caráter individual, realizada 

apenas por um único pesquisador, que infere fatos da realidade com alguns limites de controle 

o que pode ter provocado distorções, no entanto, houve uma maior objetividade na anotação e 

interpretação dos fatos. Por fim, a observação foi feita no ambiente real, registrando os dados 

ocorridos de forma espontânea, antagônica às observações controladas pelo pesquisador, que 

são realizadas em laboratório. 
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De acordo com Marconi & Lakatos (1982), a observação é vantajosa na medida em 

que possibilita meios diretos para estudar um fenômeno, exige menos do observador, permite 

coleta de dados sobre o comportamento do fenômeno estudado, depende menos da 

introspecção e da reflexão, além de permitir a evidência de dados não abarcados em 

entrevistas e formulários. Porém, como toda técnica de pesquisa, a observação tem suas 

limitações, tais como: a subjetividade do observador em favorecer seus objetivos de pesquisa; 

a espontaneidade de um fato não é prevista, o que leva o observador a não presenciá-lo; 

fatores imprevistos podem interferir na tarefa; a coleta de dados é mais difícil devido a 

imprecisão dos acontecimentos; e vários aspectos do cotidiano podem não ser acessíveis ao 

pesquisador. Nesse sentido, observar o cotidiano da Ceasa-RN trouxe a limitação de não 

poder abarcar todos os aspectos do cotidiano observado, limitando-se apenas ao destaque dos 

fatos mais recorrentes, requerendo objetividade nos aspectos observados pelo pesquisador. 

A partir desses objetivos e dos referidos procedimentos metodológicos, foram 

delineados três capítulos para contemplar esta dissertação. O primeiro capítulo, intitulado As 

centrais de abastecimento alimentar no contexto da formação socioespacial do Brasil, tem 

como objetivo fazer um histórico da criação das centrais de abastecimento no Brasil e suas 

mudanças institucionais, ocorridas ao longo dos anos no contexto da formação socioespacial 

do país. Esse caminho se justifica pela necessidade de se compreender como as Ceasas se 

instalam e modificam sua atuação no decorrer do tempo, em algumas metrópoles, capitais e 

cidades intermediárias brasileiras, inserindo-as em diversos circuitos espaciais de produção e 

aumentando a complexidade das relações entre os circuitos da economia urbana em tais 

localidades. Esse capítulo foi dividido em três partes. A primeira parte refere-se à história das 

Ceasas no final do século XX, explicitando a criação delas, os antecedentes, as diversas crises 

e reestruturações do abastecimento alimentar que ocorreram no Brasil ao longo desse século. 

A segunda parte se refere à história dos entrepostos de abastecimento no início do século 

XXI, frente ao objetivo da segurança alimentar, à modernização tecnológica para eficiência 

desejada na circulação de alimentos, e à nova crise econômica mundial que ocorreu em 2008; 

nessa perspectiva, uma nova situação geográfica é posta para as centrais de abastecimento 

neste início do século XXI. Por fim, a terceira parte aborda como os circuitos da economia 

urbana se constituíram na formação socioespacial do Brasil, e de que forma as Ceasas foram 

criando essas interações sociais e espaciais com os agentes dos circuitos superior e inferior. 

 O segundo capítulo, intitulado As centrais de abastecimento alimentar e o 

alargamento das escalas: as interações espaciais da Ceasa-RN, objetiva identificar as 

interações espaciais da Ceasa-RN com diversos circuitos espaciais de produção de 
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hortifrutigranjeiros em diferentes escalas (nacional, regional, estadual), bem como suas 

interações com atividades dos dois circuitos da economia urbana (hipermercados e 

supermercados, atacadistas, feiras livres e mercados públicos) em escala municipal. Tal 

objetivo é imprescindível para a compreensão dos impactos da instalação e funcionamento 

das centrais de abastecimento na localidade, com destaque para o alargamento dos contextos, 

ou seja, a inserção da cidade de Natal em diferentes escalas a partir desse entreposto de 

abastecimento. Subdividiu-se esse capítulo em duas partes. Na primeira parte, há uma 

contextualização do atual período técnico-científico-informacional em Natal, e da necessidade 

da criação da central de abastecimento do RN, preparando o território diretamente para o 

abastecimento hortifrutigranjeiro dos empreendimentos do comércio moderno (hipermercados 

e supermercados varejistas e atacadistas), que seriam instalados e, indiretamente, para o 

abastecimento do setor hortifrúti das feiras livres e mercados públicos. A segunda parte tem 

foco nos fluxos de produtos hortifrutigranjeiros de diversas áreas agrícolas do país para a 

Ceasa-RN, inserindo essa central em diversos circuitos espaciais de produção, e alargando o 

contexto geográfico em rede da cidade de Natal. Também serão mostradas as interações 

espaciais do entreposto de abastecimento do RN com as atividades dos dois circuitos da 

economia urbana: o circuito superior, representado pelos supermercados e hipermercados; e o 

circuito inferior, representado pelas feiras livres e mercados públicos.  

Por fim, o terceiro capítulo, intitulado As centrais de abastecimento alimentar como 

agentes mistos dos circuitos da economia urbana: o caso da Ceasa-RN, tem por objetivo 

mostrar que, para além das relações com circuito superior e com o circuito inferior da 

economia urbana, a Ceasa-RN se constitui também enquanto agente misto dos circuitos da 

economia urbana, sendo constituída pelos dois circuitos, se caracterizando de forma híbrida. 

Esse objetivo torna-se importante na medida em que se demonstrará a participação de 

grandes, médias e pequenas empresas, pequenos produtores e atravessadores no comércio 

realizado nessa central de abastecimento, mostrando os benefícios que ela proporciona a 

algumas firmas e a algumas pessoas, inserindo essa instituição em ambos os circuitos da 

economia urbana. Esse capítulo está subdividido em duas partes, a primeira mostrará as 

centrais de abastecimento, especificamente a Ceasa-RN como um elemento misto dos 

circuitos da economia urbana, ou seja, formada internamente pelo circuito superior e inferior. 

E, na segunda parte terá uma análise das relações de interesse político e econômico que 

envolvem os circuitos da economia urbana e o Estado, seguido de alguns apontamentos, a 

partir de uma perspectiva do uso do território para o fortalecimento das horizontalidades e da 

solidariedade orgânica do circuito inferior. 



27 
 

2 AS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR NO CONTEXTO DA 

FORMAÇÃO SOCIOESPACIAL DO BRASIL 

 

 De acordo com Santos (1982), a categoria formação socioespacial enfatiza o espaço 

dentro da dinâmica social. Tal categoria de análise é derivada da categoria tradicional 

marxista de formação econômica e social (FES), a qual designa a particularidade de processos 

em sua totalidade (econômica, política e cultural), ou seja, a formação territorial de cada 

Estado-nação dentro da totalidade de um modo de produção. Assim, modo de produção, 

formação econômica e social e espaço estão imbricados em uma só totalidade/totalização
2
. 

Portanto, a formação não é somente social, mas também, espacial, compreendendo que a 

sociedade é o espaço e vice-versa, daí a denominação proposta por Milton Santos de formação 

socioespacial. Portanto, não se tem a pretensão de fazer um trabalho sobre a formação 

socioespacial do Brasil, apenas será enfatizada a criação e as transformações institucionais das 

Ceasas dentro da formação do território nacional. 

 

2.1 As centrais de abastecimento alimentar e a reestruturação do território 

 

Ao longo do século XX ocorreram, de acordo com Linhares & Silva (1979), pelo 

menos três importantes crises relacionadas ao abastecimento agroalimentar: a crise da década 

de 1910, a da década de 1930, que se estendeu até a década de 1940; e a crise da década de 

1960, que também teve continuidade até a década de 1970. Devido ao ano de publicação da 

obra, os autores não abarcaram as crises do abastecimento posteriores à década de 1970. 

Nesse sentido, acrescente-se uma quarta crise do abastecimento alimentar que ocorreu no 

século XX, mais precisamente no final da década de 1980. A história do capitalismo é 

marcada por ciclos. Crises seguidas de reestruturações socioeconômicas e espaciais. Ou seja, 

para que se estruture um novo período é necessário que, anteriormente, ocorra uma crise, um 

distúrbio, uma desarmonia do sistema capitalista em sua totalidade ou em um ou mais dos 

seus setores econômicos, no caso, o abastecimento alimentar. 

As crises podem, de acordo com Harvey (2011), ser: setoriais – atingindo um setor ou 

alguns setores da economia; geográficas – atingindo uma ou algumas regiões ou territórios do 

mundo; e globais – atingindo diretamente e indiretamente todos os setores econômicos e todas 

                                                           
2
 “Modo de produção, formação social e espaço – essas três categorias são interdependentes. Todos os processos 

que, juntos, formam o modo de produção (produção propriamente dita, circulação, distribuição, consumo) são 

histórica e espacialmente determinados num movimento de conjunto, e isto através de uma formação social” 

(Santos, 1982, p. 14). 
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as regiões e territórios do mundo –, como exemplo tem-se as crises de 1848, 1929, 1973 e 

2008. 

Tradicionalmente, segundo Harvey (2005, 2011), as causas das crises são 

diagnosticadas como sendo resultado: da sobreacumulação – quando não há mão de obra ou 

meios de produção para a expansão da acumulação; da subacumulação – quando altos salários 

da mão de obra e custos elevados para adquirir novos meios de produção contraem as taxas de 

lucro; e do subconsumo – quando há uma falta ou escassez de demanda para o consumo da 

produção. 

Além dessas causalidades tradicionais, para Harvey (2011), a causa das crises está nas 

sete esferas da atividade humana, a saber: as relações socioespaciais; os arranjos institucionais 

e administrativos; os processos de produção e de trabalho; as tecnologias e formas de 

organização; a reprodução da vida cotidiana e da espécie humana; as concepções mentais de 

mundo; e as relações com a natureza. Essas esferas são interdependentes, constituem a 

totalidade social, quando uma delas ou várias delas tornam-se uma barreira para a 

acumulação, então se desencadeiam as crises. 

As principais consequências das crises, de acordo com Harvey (2005), são: o aumento 

da produtividade da força de trabalho com as inovações tecnológicas criadas como possíveis 

soluções para as instabilidades do sistema; a diminuição do custo da mão de obra com o 

desemprego gerado pelas instabilidades; os investimentos em outros ou novos circuitos 

espaciais de produção; e a expansão da demanda para o consumo de velhas e novas 

mercadorias. 

Esta última consequência, a expansão da demanda para o consumo, ocorre através de 

determinados fatores, entre eles: da transformação de todo o processo de produção lato sensu 

(produção, distribuição, consumo, troca e circulação); da criação de novas necessidades de 

consumo, propagadas pela mídia e pela publicidade; de uma quantidade adequada de 

população, um (de)crescimento populacional, que gera um equilíbrio necessário ao sistema 

entre força de trabalho e exército industrial de reserva; e da expansão dos investimentos para 

outras regiões, territórios e lugares do mundo. As três primeiras formas de expansão do 

consumo estão voltadas para os processos de produção e circulação do capital, enquanto a 

última forma está diretamente associada à reestruturação do território.  

A reestruturação do território tem como objetivo acelerar a produção e a circulação de 

pessoas, mercadorias e informação, eliminando as barreiras para a acumulação, evidenciadas 

nas crises, através da redução do custo e do tempo de circulação e através das inovações 
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tecnológicas, construção das infraestruturas físicas destinadas a facilitar esse deslocamento 

por meio do poder e regulação do Estado. 

A primeira crise do abastecimento agroalimentar, ocorrida na década de 1910, 

originou-se devido, principalmente, às dificuldades de transporte dos produtos alimentícios 

para os grandes centros urbanos do Brasil, ou seja, era uma crise evidenciada na circulação, 

na produção-consumo. Essa crise também se caracterizava por ser setorial, pois era uma crise 

exclusiva, naquela época, do setor agroalimentar, em especial do abastecimento. 

Na década de 1910, ocorria no Brasil, de acordo com Becker & Egler (1992), os 

primeiros surtos industriais e definiam-se os limites atuais do território nacional. Também, 

neste período, o Brasil caracterizava-se pelos arquipélagos econômicos: a produção de cana 

açúcar na Zona da Mata nordestina; a pecuária no Sertão nordestino, a produção de cacau no 

Recôncavo baiano; a extração vegetal do látex da seringueira e de ervas e grãos oleaginosos 

na região Norte; a pecuária de corte na região Sul e a produção do café no Sudeste. Havendo, 

contudo, pouca ou nenhuma integração entre esses setores econômicos. 

Como consequência dessa primeira crise houve, segundo Linhares & Silva (1979), a 

primeira intervenção estatal no abastecimento agroalimentar no país. O Estado interveio com 

a criação de alguns elementos essenciais, entre eles: o Comissariado de Alimentação Pública, 

em 1918 – transformada, em 1920, na Superintendência de Abastecimento; a Delegacia 

Executiva da Produção Nacional; a política de preços mínimos; a compra de alimentos; a 

isenção fiscal de batata, arroz, feijão, leite, milho e charque; a organização de cooperativas; e 

a criação de feiras livres para que os próprios produtores pudessem vender suas mercadorias. 

O Estado é o agente social que proporciona a reestruturação do território. Este é 

formado, segundo Harvey (2005), por uma contradição, pois, a classe dirigente deve atender 

aos interesses próprios e, concomitantemente, essa classe deve afirmar que suas ações são 

para o bem estar de todos, isto é, atender aos interesses de todos os demais agentes.  

Para Harvey (2005), duas estratégias são utilizadas para se resolver a contradição do 

Estado capitalista. A primeira é parecer que o Estado é independente, e também autônomo, 

em seu funcionamento. A segunda é transformar os interesses da classe dirigente em interesse 

geral “ilusório”, em ideias dominantes, conectando assim, ideologia e Estado. 

 O Estado capitalista, de acordo com Harvey (2005), caracteriza-se: pela existência de 

pessoas física e jurídica “livres” que se envolvem em trocas; pela existência de um sistema de 

direito de propriedade; pelo padrão comum de valor de troca através de moeda que, 

associando-se a primeira característica, significa que os indivíduos se abordam igualmente no 

mercado para a realização das trocas; e por uma separação entre os interesses privados e as 
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necessidades sociais coletivas, necessitando-se e legitimando-se, assim, o poder do Estado 

como agente e, ao mesmo tempo, árbitro dos conflitos existentes entre os demais agentes.  

Além disso, continua Harvey (2005), o Estado caracteriza-se: pela função 

relativamente autônoma – no qual os funcionários estatais (sujeitos do Estado) agem como 

entes neutros nos conflitos de classe entre os demais agentes; pela variação de suas estruturas, 

formas e processos para poder cumprir a função de manter, sustentar e reproduzir a sociedade 

capitalista; e, por fim, pelo seu papel de mantenedor das formações socioespaciais da 

sociedade capitalista. Assim, a cada momento de crise no abastecimento, o Estado intervém 

na tentativa de solucioná-la, mesmo que temporariamente. 

De acordo com Lipietz (1988), não se pode considerar o Estado apenas como algo 

abstrato, nem como uma superestrutura de atitudes autônomas. O Estado é formado por um 

conjunto de instituições ou órgãos estatais que fazem parte do poder estatal. O Estado mantém 

um importante papel, sendo um agente-chave na reestruturação do território, mediante dois 

aspectos: institucional – as normas técnicas e jurídicas; e técnico – as infraestruturas 

construídas. Na criação das Ceasas, por exemplo, o Estado atuou construindo infraestruturas, 

os entrepostos, através das normas, visto que as centrais já se constituem enquanto norma, a 

técnica como norma, e formada por várias normatizações organizacionais e técnicas. 

A segunda grande crise do abastecimento agroalimentar no Brasil, ocorrida na década 

de 1930, evidencia-se mais como uma consequência da crise econômica global de 1929, que 

atingiu diversos setores econômicos em diversos lugares do mundo, inclusive o Brasil e em 

especial o setor do abastecimento alimentar. Esta crise do abastecimento se agravou ao longo 

dos anos devido, principalmente, ao período da Segunda Guerra Mundial, evidenciando-se um 

processo de crise contínua até o ano de 1945.  

Na década de 1930, evidenciava-se, segundo Becker & Egler (1992), um processo 

mais consolidado de industrialização nacional concomitante à crise na produção cafeeira, 

além de um poder centralizado e o início de um planejamento estatal na Era Vargas, o Estado 

Novo. Em termos regionais, o Brasil se caracterizava pelo início da formação de um centro, 

formado principalmente pelas regiões Sudeste e Sul e uma periferia, formada pelas regiões 

Centro-Oeste, Norte e Nordeste. 

Para Linhares & Silva (1979), como consequência da segunda crise do abastecimento 

alimentar, o governo federal criou, em 1937, a Comissão Reguladora de Tabelamento que 

tinha como atributos: estudar os mercados alimentícios de primeira necessidade; verificar os 

custos de aquisição nas áreas produtoras organizar a tabela de preços, limitando o lucro dos 

atacadistas e varejistas; verificar a aplicação dessas tabelas; e fiscalizar a qualidade e peso dos 
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produtos à venda. Foi criada também, em 1939, a Comissão de Abastecimento vinculada ao 

Ministério da Agricultura que deveria: levantar os estoques; fixar os preços máximos de 

venda em grosso e a varejo; adquirir mercadorias nas áreas produtoras; distribuir as 

mercadorias compradas; e requisitar mercadorias promovendo a distribuição. No período de 

guerra, foi criado o Serviço Técnico de Alimentação Social e a Comissão de Financiamento 

da Produção em 1943, a Comissão Nacional de Alimentação e a Comissão Nacional de Preços 

em 1945, e por fim, após o conflito bélico, foi criado o Serviço Nacional de Alimentação em 

1947.  

A terceira crise do abastecimento ocorrida no século XX, na década de 1960, 

inicialmente tece uma característica setorial, oriunda da dificuldade de circulação de 

alimentos, quando havia dificuldades dos produtos chegarem ao seu consumidor final. Porém, 

esta crise foi agravada pela crise global de 1973, conhecido como a crise do Petróleo, o que 

tornou mais intensos os esforços para a reestruturação. 

O Brasil, para Becker & Egler (1992), se caracterizava na década de 1960 por: um 

governo nacional desenvolvimentista; um desenvolvimentismo econômico associado a tríplice 

aliança – o capital estatal na esfera dos bens de produção e indústrias de base, o capital 

estrangeiro dominando a produção de bens duráveis e o capital privado nacional produzindo 

bens não duráveis –; além de uma consolidação da região central e das regiões periféricas do 

país. Destaca-se também, a mudança da capital do Brasil do Rio de Janeiro para Brasília e o 

advento de um regime ditatorial militar. 

Como tentativa de reverter a crise do abastecimento que se iniciava na década de 

1960, de acordo com Linhares & Silva (1979), foram criadas em 1962 no governo do 

presidente João Goulart: a Superintendência Nacional de Abastecimento (Sunab) – o órgão 

executivo do abastecimento; a Companhia Brasileira de Alimentos (Cobal) – órgão 

responsável pela constituição de estoques, regulação e comercialização de produtos; e a 

Companhia Brasileira de Armazenagem (Cibrazem) – que tinha o objetivo de criar e regular 

redes de armazém. Os planos financeiros relativos à produção ficaram sob a tutela da 

Comissão de Financiamento da Produção (CFP), criada anteriormente em 1943. Através da 

Comissão Nacional de Estabilização de Preços (Conep), sob a direção da Sunab, o governo 

promoveu a prática de preço mínimo para produtos ditos essenciais (arroz, feijão, milho, soja, 

amendoim), assim como promoveu campanhas para desenvolver o hábito da pechincha entre 

os consumidores. Essa crise se estendeu até a década seguinte. 

A década de 1970 corresponde, de acordo com Becker & Egler (1992), ao período de 

emergência do Brasil como potência regional na economia-mundo, formado por três 
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características: um projeto geopolítico para a modernidade; uma modernização conservadora; 

uma projeção do país no cenário internacional. A primeira característica englobava a Doutrina 

da Segurança Nacional, o novo autoritarismo da Ditadura Militar, e a busca da autonomia 

tecnológica. A segunda característica englobava a “marcha forçada” da economia, o “milagre 

brasileiro”, o planejamento estratégico, a integração do território, a urbanização, a formação 

das redes nacionais, as estratégias dos polos de crescimento regionais (Sudesul, Polocentro, 

Poloamazonia, Polonordeste), e a ocupação da Amazônia. Por fim, a terceira característica 

englobava as políticas externas do regime autoritário e os limites no cenário internacional. 

Nas décadas de 1960 e de 1970, também se iniciava no Brasil um processo de 

reestruturação da produção agrícola. As Tabelas 01 e 02 mostram as transformações que 

ocorreram na produção agrícola brasileira a partir da década de 1960. A Tabela 01, 

especificamente, demonstra a área colhida dos estabelecimentos agropecuários por produto no 

Brasil, no período de 1950 até 2006.  

 

Tabela 01 - Área colhida (em hectares) dos estabelecimentos agropecuários por tipo de produto no Brasil 

(1950-2006) 

Produtos / Ano 1950 1960 1970 1975 1985 1995 2006 

Café em coco 

 
2.465.450 4.030.614 1.635.666 2.266.372 2.636.704 1.812.250 1.687.853 

Cacau 

(amêndoa) 

 

303.347 398.958 419.965 457.962 691.026 679.421 515.871 

Laranja 

 
57.135 103.009 207.457 252.098 632.525 946.886 596.917 

Uva 

 
34.657 50.419 60.856 52.869 58.657 56.370 63.482 

Algodão em 

caroço 

 

2.037.413 2.180.800 1.485.280 1.014.005 2.048.772 619.627 859.042 

Arroz em casca 

 
2.163.653 2.950.043 4.312.134 5.662.875 54.173.330* 2.977.019 2.417.664 

Cana-de-açúcar 

 
853.270 1.165.572 1.695.258 1.860.401 3.798.117 4.216.427 5.682.376 

Feijão em grão 

 
2.363.631 3.566.218 4.081.950 3.895.498 5.928.033 4.085.523 2.189.850 

Fumo em folha 

 
95.667 138.683 - 259.479 276.187 304.376 567.970 

Mandioca 

 
995.220 1.240.797 1.728.670 1.307.251 1.635.594 1.233.138 1.708.486 

Milho em grão 

 
5.311.799 7.791.314 10.670.188 10.741.210 12.040.441 10.602.139 11.604.043 

Soja em grão 

 
- - 2.185.832 5.656.928 9.434.686 9.479.893 17.883.318 

Trigo em grão 515.661 - 2.057.898 2.301.145 2.518.086 893.555 1.298.422 

*Valor oficial. No entanto, pela discrepância em relação aos anos anteriores pode ter sido um erro de divulgação. 

Fonte: IBGE – Sidra – Censo Agropecuário (vários anos). 
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Tabela 02 – Produção dos estabelecimentos agropecuários por tipo de produto no Brasil (1950-2006) 

Produtos / Ano 1950 1960 1970 1975 1985 1995 2006 

Café em coco 

(Toneladas) 

 

1.952.774 4.069.493 1.140.510 2.502.219 3.700.004 2.838.195 2.421.478 

Cacau 

(amêndoa) 

(Toneladas) 

 

146.728 169.050 204.478 301.821 472.725 242.104 199.171 

Laranja 

(Mil frutos) 

 

4.377.451 6.735.669 15.409.983 22.922.586 59.208.455 78.142.437 76.097.469 

Uva 

(Toneladas) 

 

196.651 358.529 509.361 546.026 728.408 653.276 828.894 

Algodão em 

caroço  

(Toneladas) 

 

769.528 956.249 1.261.704 935.979 2.178.455 814.188 2.491.582 

Arroz em casca  

(Toneladas) 

 

2.784.989 3.762.212 5.271.272 7.548.930 8.986.289 8.047.895 9.687.836 

Cana-de-açúcar 

(Toneladas) 

 

22.920.101 39.857.707 67.759.180 79.959.024 229.882.037 
259.806.70

3 
407.466.570 

Feijão em grão 

(Toneladas) 

 

1.240.075 1.419.602 1.518.846 1.598.252 2.235.810 2.063.722 1.136.694 

Fumo em folha 

(Toneladas) 

 

102.772 153.689 218.816 292.932 408.394 451.418 1.109.039 

Mandioca 

(Toneladas) 

 

7.319.699 8.912.741 14.588.768 11.672.739 12.432.171 9.099.213 11.912.630 

Milho em grão 

(Toneladas) 

 

6.660.680 8.374.406 12.770.216 14.343.556 17.774.404 25.510.505 41.427.611 

Soja em grão 

(Toneladas) 

 

45.023 216.033 1.884.227 8.721.274 16.730.087 21.563.768 46.195.842 

Trigo em grão 

(Toneladas) 
364.108 503.715 1.905.961 1.562.819 3.824.288 1.433.116 2.233.253 

Fonte: IBGE – Sidra - Censo Agropecuário (vários anos). 

 

Observa-se, na Tabela 01, que até o início da década de 1970 os principais produtos 

agrícolas com maior área colhida (hectares) no Brasil eram o milho, o café, o feijão, o algodão 

e o arroz. Com a reestruturação do território, esses produtos continuam a expandir sua 

produção, mas, a Soja, com a área colhida incipiente nos anos de 1950 e 1960 passa a ser o 

principal produto agrícola no país, seguido do milho, da cana de açúcar, do arroz e do feijão, 

de acordo com os dados de 2006. A Tabela 02 mostra, em toneladas ou em mil frutos, a 

produção dos estabelecimentos agropecuários por tipo de produto no Brasil, no período de 

1950 a 2006. 
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A Tabela 02 complementa a Tabela 01 na medida em que apresenta a produção 

agrícola do país, destacando-se, até o início da década de 1970, a cana de açúcar, a laranja, a 

mandioca, o milho e o arroz, respectivamente nessa ordem, como as principais produções 

agrícolas do Brasil em relação às toneladas produzidas. Após a década de 1970, esse cenário 

muda com uma maior representatividade da soja em meio às cinco maiores produções. Assim, 

em 2006, a cana de açúcar continua a ser a maior produção em toneladas, seguida da soja, do 

milho, da laranja e do arroz. 

De acordo com Delgado (1984), tais processos de mudança na produção agrícola, 

associados à reestruturação do território, tinham como características nas décadas de 1960 e 

1970: as mudanças técnicas e a consolidação do complexo agroindustrial; a intensa 

urbanização, o crescimento do emprego não agrícola, a demanda crescente por produtos 

agrícolas e agroindustriais nacionais para o mercado exterior; e a relevância da política de 

crédito rural, através da mediação estatal no auge da crise, da esfera normativa, financeira, 

fiscal, produtiva e previdenciária do Estado. Essas transformações na produção-consumo 

agrícola instigaram as transformações da distribuição e da circulação, com a criação das 

centrais de abastecimento no Brasil, que provocou uma reestruturação da dinâmica urbana e 

regional a partir dessas redes de abastecimento. 

Outra consequência, segundo Linhares & Silva (1979), da terceira crise do 

abastecimento agroalimentar que ocorreu no século XX, foi a criação das primeiras Ceasas do 

Brasil na década de 1970. Nesse sentido, o Estado deixava de ser apenas um interventor, 

regulador do abastecimento agroalimentar – como ocorreu na tentativa de resolução das crises 

anteriores –, e passava a realizar o abastecimento através da criação e gestão das centrais. A 

ideia da criação dessas centrais surgiu com o Grupo Executivo de Modernização do 

Abastecimento (Gemab), criado em 1968. No relatório oriundo das atividades desse grupo, 

recomendava-se a criação e implantação de entrepostos de abastecimento nas capitais e nos 

principais núcleos urbanos do país.  

Os resultados desse grupo de estudo também subsidiaram as metas do Primeiro Plano 

Nacional de Desenvolvimento (I PND), que foi executado entre 1972 e 1974. Nesse contexto, 

foram criadas as primeiras centrais de abastecimento no Brasil, através da assessoria de 

organismos internacionais como a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 

Alimentação (FAO), e de técnicos dos Estados Unidos e da Europa. O Segundo PND (II 

PND), executado entre 1975 e 1979, também proporcionou a implantação de mais Ceasas em 
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todo o Brasil. O Quadro 01 mostra os anos em que foram criadas as primeiras centrais na 

década de 1970, respectivamente no I PND e no II PND. 

 

Quadro 01 – Ano de criação das primeiras centrais de abastecimento no Brasil 

(década de 1970) 

I PND II PND 

Ano Central de Abastecimento Ano Central de Abastecimento 

1972 

 

Brasília-DF 

Fortaleza-CE 

Recife-PE 

Rio de Janeiro-RJ 

São Gonçalo-RJ 

 

1975 

 

Manaus-AM 

Campinas-SP 

Maringá-PR 

Belém-PA 

Goiânia-GO 

Maceió-AL 

Natal-RN 

 

1976 

 

Curitiba-PR 

Campina Grande-PB 

Teresina-PI 

 

1973 

 

Salvador-BA 

Aracaju-SE 

Porto Alegre-RS 

 

1977 

 

Vitória-BA 

Mossoró-RN 

São Luís-MA 

 

1978 

 

Foz do Iguaçu-PR 

Florianópolis-SC 

Anápolis-GO 

Uberlândia-MG 

Novo Hamburgo-RS 

 

1974 

 

Belo Horizonte-MG 

João Pessoa-PB 

 

1979 

 

Juiz de Fora-MG 

Campos - RJ 

Campo Grande-MS 

 

Fonte: Abracen (2011). 

 

No contexto da criação dessas centrais, em 1972, sob a responsabilidade da Cobal, foi 

criado o Sistema Nacional de Centrais de Abastecimento (Sinac), que tinha como objetivos, 

de acordo com Mourão & Magalhães (2011): a redução dos custos de comercialização no 

atacado; a formação de economias de escala; o melhoramento da qualidade dos produtos 

alimentícios, intensificando os serviços de classificação e padronização dos alimentos; 

propiciar condições para ampliação e difusão do Sistema de Informações do Mercado 

Agrícola (Sima); a redução dos custos dos comércios varejistas, estimulando os 

supermercados; a redução da flutuação da oferta dos produtos agrícolas, aperfeiçoando os 

mecanismos de formação de preços e elevando o nível de renda dos empresários agrícolas; e a 

busca pela eliminação gradativa dos problemas urbanísticos (trânsito, poluição sonora e 
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visual, e insalubridade) decorrentes das feiras livres. Muitos desses objetivos não foram 

atingidos, ou foram atingidos apenas em algumas centrais de abastecimento, em alguns 

contextos específicos. 

Segundo Cunha (2011), esses objetivos do Sinac são, essencialmente, minimizadores 

dos custos diretos de transação ao longo do circuito de produção, através da transparência do 

processo de formação de preços, da redução da flutuação de preços, da difusão do padrão de 

classificação, e da redução das deseconomias de aglomeração resultantes da organização do 

espaço urbano. O referido autor elenca as vantagens da implantação dos entrepostos de 

abastecimento para os consumidores, para os produtores e para o Estado. Para os 

consumidores, há uma redução do tempo de distribuição dos produtos, oferta de bons 

produtos, melhor conhecimento informacional do mercado e melhores preços e, para os 

produtores, há uma maior aproximação com o mercado, motivação para melhorar a qualidade 

dos produtos, facilidade de operações financeiras e bancárias, melhorias na prestação de 

serviços técnicos e de logística, redução dos custos de comercialização, aumento da renda 

agrícola. Por fim, para o Estado, há facilidade na incrementação e difusão de políticas, 

facilidade de controle e fiscalização, redução das deseconomias de aglomerações urbanas. 

Nesse contexto, as centrais de abastecimento foram criadas para dar suporte à 

reestruturação da produção agrícola que ocorria no Brasil, visto que a localização dessas 

centrais nos grandes centros urbanos facilitaria a circulação da produção até o consumidor 

final. Essas centrais também tinham o objetivo de atender a demanda de empresas nacionais e 

internacionais envolvidas com a fruticultura irrigada, que se instalavam no Brasil desde a 

década de 1960. Essas centrais se constituíram em infraestruturas que preparavam o território 

para o abastecimento das redes de supermercados e hipermercados que se disseminavam nas 

metrópoles, nas capitais, e nas cidades intermediárias. Simultaneamente ao apoio dado aos 

hipermercados e supermercados, as centrais passam a ser usadas e apropriadas pelo pequeno 

produtor, pelos atravessadores, assim também, passaram a abastecer, nessas cidades, os 

mercados públicos, as mercearias, as quitandas, incluindo as feiras livres – que de acordo com 

os objetivos do Sinac deveriam ser extintas.  

Um dos objetivos da Ceasas era a eliminação do papel dos intermediários, 

atravessadores, entre o produtor e o consumidor, no entanto, Andrade (2005) já denunciava, 

que desde a década de 1980, as centrais de abastecimento já eram ineficazes em seu objetivo 
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de extinção ou diminuição dos atravessadores na circulação dos produtos hortifrutigranjeiros, 

pois na concepção dos entrepostos havia uma prevalência da forma sobre o conteúdo
3
. 

Retomando o debate sobre as crises no abastecimento agroalimentar, a quarta crise do 

século XX ocorreu no final da década de 1980. Essa crise estava atrelada a uma crise 

econômica nacional, dentro do contexto “da década perdida”, com o fim da Ditadura Militar 

no Brasil, uma moeda fraca e os altos índices inflacionários dos alimentos. No contexto 

internacional ocorreu, em 1989, o Consenso de Washington, que conduzia os países para o 

neoliberalismo político. 

A década de 1980, segundo Becker & Egler (1992), é marcada por: um legado da 

modernização conservadora – as desigualdades regionais; uma aceleração da urbanização e do 

crescimento da pobreza urbana; uma consolidação das redes e dos complexos urbano-

industriais nacionais e internacionais; um domínio da agroindústria e do agronegócio 

moderno – também em escalas nacionais e internacionais; e um espaço transfigurado com a 

contínua reestruturação do território.  

O início da década de 1990, para Becker & Egler (1992), caracteriza-se por uma crise 

que se estende desde o final da década de 1980: com uma dimensão territorial, a luta pelo 

espaço e os conflitos pela hegemonia; com um componente autoritário oriundo da Ditadura 

Militar, uma “marcha lenta” para a democracia; e com a prevalência da questão 

tecno(eco)lógica. Tudo isso ocorria sobre a égide do pensamento neoliberal. 

Como consequência dessa quarta crise, as Ceasas no Brasil passaram por uma 

reestruturação institucional no final da década de 1980. Em 1985, com a redemocratização do 

Estado brasileiro, iniciam-se as discussões, por parte do governo federal, das privatizações das 

empresas estatais, entre elas, os entrepostos de abastecimento. Era o início do pensamento 

neoliberal que tomava conta do Estado brasileiro e que se consolidou na década de 1990. Em 

1986, o governo federal concedeu à Cobal o poder de transferir os controles acionários das 

centrais de abastecimento para os governos estaduais ou municipais, e em caso de não 

concordância por parte dos governos dos estados federados, os entrepostos seriam transferidos 

para a iniciativa privada. Houve, neste período, a criação de vários editais de licitação para a 

compra das centrais de abastecimento, mas, nenhuma empresa se manifestou interessada na 

                                                           
3
 “Voltaram os agiotas e intermediários a controlar a produção e a comercialização dos produtos agrícolas, 

apesar de medidas tomadas pelos governos que se sucederam, como o estabelecimento de um preço mínimo para 

os produtos agrícolas e a organização dos grandes mercados de produtos agrícolas – as Ceasas. Sabe-se, porém 

que, mais preocupados com a forma que com o conteúdo, estes programas não vêm resolvendo a situação do 

produtor agrícola e do consumidor urbano, de vez que o preço mínimo para os cereais é sempre inferior ao custo 

de produção e que as Ceasas não eliminaram, ao contrário, muitas vezes, consolidaram e facilitaram, 

involuntariamente a ação dos mesmo” (Andrade, 2005, p. 244). 
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compra das ações, até mesmo porque a comercialização dos produtos já era privatizada, 

somente a gestão das centrais era estatal. Além desse fator, há também a possibilidade de 

criação de cargos comissionados e de interesses políticos na gestão das centrais de 

abastecimento, o que também poderia ter inviabilizado as privatizações. 

Em 1987, o governo federal transferiu todas as ações da Cobal para a União, fato que 

consolidou o fim do Sinac. E, em 1988, por não ter ocorrido as privatizações das centrais, a 

União transferiu os controles acionários das centrais de abastecimento do governo federal 

para as instâncias estaduais ou municipais, justificada pela necessidade de descentralização da 

gestão. No entanto, a descentralização ocorrida na gestão das centrais, como também ocorreu 

em outros setores sociais e econômicos, se restringia apenas a transmissão da 

responsabilidade do governo federal para os governos estaduais e municipais. Uma verdadeira 

descentralização não se restringe a isso, mas, vai além, aumentando os mecanismos 

democráticos de participação popular, neste caso, nos entrepostos de abastecimento. 

A partir do final da década de 1980, as Ceasas, em sua maioria, passam a vivenciar, de 

acordo com Zeitune (2011a), problemas estruturais, a saber: deterioração e obsoletismo das 

estruturas de mercado; deficiência na infraestrutura de apoio; perda de competitividade; 

redução da oferta de recursos humanos especializados; baixo uso de tecnologias da 

informação; falta de modernização da gestão e da operacionalização logística; deficiência na 

visão estratégica; e falta de integração entre os agentes envolvidos no processo de produção, 

distribuição e consumo. 

 Outros problemas, segundo Mourão & Magalhães (2011), inerentes à extinção do 

Sinac foram: decadência de ações técnicas; falta de qualificação dos funcionários; cessão das 

áreas de expansão para terceiros; proliferação de agentes ineficientes; varejo mesclado com o 

atacado; degradação física das instalações; falta de limpeza e higiene; reduzido avanço na 

qualidade dos produtos, como também, na classificação e padronização das embalagens. Os 

referidos autores também mencionam a falta de rumo para os produtores de hortigranjeiros 

comercializarem seus produtos; a não participação dos produtores em feiras, fóruns e debates 

sobre hortigranjeiros; os novos pavilhões e novas centrais de abastecimento implantadas em 

locais inadequados ou construídas sem a observação de critérios técnicos; a não renovação da 

equipe técnica; o desvirtuamento dos objetivos da organização; e a não evolução dos trabalhos 

técnicos, dados estatísticos e informações de mercado. Em meio aos inúmeros aspectos 

negativos apontados pelos autores, algumas centrais tiveram melhoras na eficiência, também 

apontadas por eles, incluindo atividades complementares, avançando na informatização, 

sendo centro de referência para o setor de hortigranjeiro de alguns estados.  
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Depois do processo de descentralização da gestão, cada Estado administrou de forma 

particular sua Central de abastecimento. Também, em 1987, foi criada, na tentativa de manter 

a unidade sistêmica, a Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento (Abracen), que é 

filiada a World Union of Whole sale Markets (WUWM) e à Federação Latino-Americana de 

Mercados de Abastecimento (Flama). Em 1990, o governo federal criou a Companhia 

Nacional de Abastecimento (Conab), vinculada ao atual Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Mapa), e originada da fusão da Cobal com a CFP e com a Cibrazem.  

Essa descentralização institucional ocorrida com as centrais de abastecimento no final 

da década de 1980 está atrelada ao papel da ideologia do neoliberalismo diante do Estado. 

Esse Estado neoliberal se caracteriza, segundo Harvey (2008) por ser: desregulamentador ou 

rerregulamentador – por exemplo, a extinção do Sinac em 1987; privatizador das necessidades 

coletivas – por exemplo, na tentativa de privatização das Ceasas no final da década de 1980; 

descentralizador, como ocorreu com a reforma institucional e descentralização do controle 

acionário das centrais da instância federal para as instâncias estaduais e municipais; e 

intervetor direto na aquisição de alimentos, como no Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA). 

Esse modelo estatal neoliberal é oposto ao modelo keynesiano (Harvey, 2008), que se 

caracteriza por ser: regulamentador, como ocorreu nas crises anteriores do abastecimento; 

socializador das necessidades coletivas – por exemplo, na criação dos entrepostos das centrais 

no Brasil; centralizador – por exemplo, na criação do Sinac, que centralizava a gestão das 

centrais de abastecimento agroalimentares; e interventor indireto na aquisição de alimentos, 

como na regulamentação de preços e a criação das centrais. 

Isso não significa que no Brasil havia um Estado keynesiano antes do Consenso de 

Washington e, posteriormente, passou-se a ter um Estado neoliberal. Na prática, nunca houve 

um Estado keynesiano no Brasil, um modelo que privilegia a socialização da política de bem-

estar social. Pode-se dizer que, antes do final dos anos 1980, havia um modelo estatal que 

apresentava alguns elementos do keynesianismo, um Estado com característica liberal, mas 

interventor nas questões econômicas. Posteriormente, houve práticas neoliberais associadas 

com investimentos sociais. Atualmente, vivencia-se esse Estado híbrido no Brasil, com 

características keysenianas, protecionistas, de intervenção na economia, distribuidor de renda, 

com políticas sociais; e com características neoliberais, de privatização e abertura do mercado 

para empresas nacionais e estrangeiras. 

Voltando para a questão das centrais de abastecimento, na década de 1990, houve uma 

maior estabilidade e não teve grandes acontecimentos em relação ao abastecimento 
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agroalimentar. Até o final dessa década, pode-se mencionar como importante apenas a 

extinção da Sunab em 1998, esta instituição não exercia, naquele contexto, nenhuma função 

no abastecimento depois da reestruturação institucional das Ceasas, no qual a Conab já 

exercia o papel anteriormente exercido pela Sunab. 

Portanto, ocorreram ao longo do século XX, quatro crises do abastecimento 

agroalimentar no Brasil. Cada crise foi seguida de uma reestruturação a partir da ação do 

Estado. Nas duas primeiras crises observou-se apenas uma atuação estatal regulatória. No 

entanto, na terceira crise, nas décadas de 1960 e 1970, ocorreu a criação dos entrepostos de 

abastecimento, os quais eram administrados pela gestão pública do governo federal e a 

comercialização realizada pelos permissionários – produtores, feirantes e empresas. A criação 

das centrais é um marco da ação direta do Estado no abastecimento. Com a quarta crise, 

ocorrida no final da década de 1980, houve uma reestruturação institucional, com a 

descentralização da gestão das centrais do governo federal para os governos estaduais e 

municipais.  

O abastecimento agroalimentar no início do século XXI é constituído: pela Conab, que 

tem a função de armazenar e estocar grãos, além de subsidiar as políticas agrícolas e 

regulamentar o mercado, a partir de um sistema de informação em rede com as centrais de 

abastecimento; pela Abracen, uma associação que reúne em termos organizacionais, a partir 

de um sistema de informação, as ceasas, além de normatizá-las tecnicamente; e, por fim, as 

centrais que executam o abastecimento, principalmente de produtos hortifrutigranjeiros, 

distribuídos para os supermercados, feiras livres, mercados públicos, mercadinhos, mercearias 

e quitandas. 

  

2.2 As centrais de abastecimento alimentar no início do século XXI 

 

No início do século XXI, uma nova variável passa a ser objetivada pelo abastecimento 

agroalimentar: a segurança alimentar e nutricional. Tal variável tornou-se mais forte quando o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) focou, na Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (Pnad - 2004), o tema da segurança alimentar e nutricional.
4
 A 

segurança alimentar na concepção colocada pelo IBGE (2004) é apenas um dado quantitativo, 

                                                           
4
 Compartilha-se da ideia que critica essa concepção de segurança alimentar e nutricional. Tal termo foi criado 

pelos agentes hegemônicos e homogeneizadores do padrão e do comportamento social, entre eles a FAO da 

ONU, e serve para camuflar ou travestir a problemática da fome e da miséria do mundo.  No entanto, utiliza-se 

esse termo, neste trabalho, correndo-se o risco de entrar em contradição, com a finalidade de mostrar 

empiricamente o problema da circulação e do acesso ao alimento no Brasil. 
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“acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 

comprometer o acesso a outras necessidades essenciais”. Nessa perspectiva, o IBGE trabalha 

a questão da segurança alimentar direcionada apenas para saber se no domicílio entrevistado a 

comida acabou antes de ter dinheiro para comprar mais ou se algum indivíduo ficou sem se 

alimentar devido a falta de dinheiro (Quadro 02). Para os domicílios com menores de 18 anos, 

todas as perguntas foram feitas. Nos domicílios sem menores de 18 anos, o questionário se 

restringia até a questão oito. 

 

Quadro 02 – Questionário da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (Ebia) 

1. Nos últimos 3 meses, os 

moradores deste domicílio 

tiveram a preocupação de que a 

comida acabasse antes que 

tivessem dinheiro para comprar 

mais comida? 

 

6. Nos últimos 3 meses, algum 

morador de 18 anos ou mais de 

idade, comeu menos do que 

achou que devia, porque não 

havia dinheiro para comprar 

comida? 

 

11. Nos últimos 3 meses, algum 

morador com menos de 18 anos 

de idade comeu menos do que 

você achou que devia porque não 

havia dinheiro para comprar a 

comida? 

 

2. Nos últimos 3 meses, os 

alimentos acabaram antes que os 

moradores desse domicílio 

tivessem dinheiro para comprar 

mais comida? 

 

7. Nos últimos 3 meses, algum 

morador de 18 anos ou mais de 

idade sentiu fome, mas não 

comeu, porque não tinha 

dinheiro para comprar comida? 

 

12. Nos últimos 3 meses, foi 

diminuída a quantidade de 

alimentos das refeições de algum 

morador com menos de 18 anos 

de idade, porque não havia 

dinheiro suficiente para comprar 

a comida? 

 

3. Nos últimos 3 meses, os 

moradores desse domicílio 

ficaram sem dinheiro para ter 

uma alimentação saudável e 

variada? 

 

8. Nos últimos 3 meses, algum 

morador de 18 anos ou mais de 

idade ficou um dia inteiro sem 

comer ou, teve apenas uma 

refeição ao dia, porque não tina 

dinheiro para comprar a comida? 

 

13. Nos últimos 3 meses, algum 

morador com menos de 18 anos 

de idade deixou de fazer alguma 

refeição, porque não havia 

dinheiro para comprar a comida? 

 

4. Nos últimos 3 meses os 

moradores deste domicílio 

comeram apenas alguns poucos 

tipos de alimentos que ainda 

tinham, porque o dinheiro 

acabou? 

 

9. Nos últimos 3 meses, os 

moradores com menos de 18 

anos de idade, não puderam ter 

uma alimentação saudável e 

variada, porque não havia 

dinheiro para comparar comida? 

 

14. Nos últimos 3 meses algum 

morador com menos de 18 anos 

de idade sentiu fome, mas não 

comeu porque não havia dinheiro 

para comprar mais comida? 

 

5. Nos últimos 3 meses, algum 

morador de 18 anos ou mais de 

idade, deixou de fazer alguma 

refeição, porque não havia 

dinheiro para comprar a comida? 

 

10. Nos últimos 3 meses os 

moradores menores de 18 anos 

de idade comeram apenas alguns 

poucos tipos de alimentos que 

ainda havia neste domicílio, 

porque o dinheiro acabou? 

 

15. Nos últimos 3 meses algum 

morador com menos de 18 anos 

de idade ficou um dia inteiro sem 

comer ou, teve apenas uma 

refeição ao dia, porque não havia 

dinheiro para comprar comida? 

 

Fonte: IBGE – Sidra – Pnad (2004). 

 

Observa-se, no Quadro 02, que há apenas uma preocupação com a segurança alimentar 

em si, ou seja, apenas se havia alimento disponível ou não no domicílio naquele período 

questionado. A segurança alimentar deve ser entendida em sua totalidade econômica, política 

e cultural, não sendo apenas uma questão meramente de ter o alimento. Nesse sentido, de 
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acordo com Pechtoll (2011), a segurança alimentar não deve estar restrita apenas ao problema 

da fome, mas também deve ser levado em consideração: a obesidade; a quantidade necessária, 

por pessoa, de nutrientes diários, como carboidratos, proteínas e lipídios; a forma como os 

alimentos adquiridos são produzidos, considerando a importância da mão de obra familiar e a 

agricultura orgânica, sem uso de agrotóxicos; e os preços dos alimentos muitas vezes altos 

devido ao transporte e ao número elevado de intermediários e atravessadores para chegar ao 

consumidor final
5
. Complementando, Belik (2003) sugere que o conceito de segurança 

alimentar está associado a três aspectos: a quantidade de alimentos disponíveis, a qualidade de 

alimentos disponíveis e o acesso regular aos alimentos disponíveis. Atualmente, considerando 

a produção global de alimentos, produz-se em grande quantidade, porém há uma má 

qualidade nutricional nos alimentos consumidos, tendo as pessoas uma maior tendência à 

obesidade, além do fato de que há um número restrito de pessoas com acesso aos alimentos 

disponíveis. 

Voltando para os resultados do Pnad (2004), após a aplicação do questionário 

demonstrado no Quadro 02, cada resposta positiva valia um ponto. A partir dessa pontuação 

foi gerada uma classificação no qual os domicílios foram segmentados em quatro categorias: 

segurança alimentar, insegurança alimentar leve, insegurança alimentar moderada e 

insegurança alimentar grave, conforme o Quadro 03. 

 

Quadro 03 – Pontuação para classificação da (in)segurança alimentar dos domicílios 

Classificação 

 

Domicílios com menores de 18 

anos (pontos) 

 

Domicílios sem menores de 18 

anos (pontos) 

 

Segurança alimentar 

 

0 

 

0 

 

Insegurança alimentar leve 

 

1-5 

 

1-3 

 

Insegurança alimentar moderada 

 

6-10 

 

4-6 

 

Insegurança alimentar grave 

 

11-15 

 

7-8 

 

Fonte: IBGE – Sidra – Pnad (2004). 

 

Os resultados do Pnad (2004) mostraram que 39,69% da população brasileira 

(baseando-se no Censo Demográfico 2000, quando o Brasil tinha 169.799.170 habitantes) 

estão classificadas como em estado de insegurança alimentar. Sendo que a Região Nordeste é 

                                                           
5
 “Situações de insegurança alimentar e nutricional podem ser detectadas a partir de diferentes tipos de 

problemas, tais como fome, obesidade, doenças associadas à má alimentação, o consumo de alimentos de 

qualidade duvidosa ou prejudicial à saúde, estrutura de produção de alimentos predatória em relação ao ambiente 

natural ou às relações econômicas e sociais; alimentos e bens essenciais com preços abusivos e a imposição de 

padrões alimentares que não respeitam a diversidade cultural” (Pechtoll, 2011, p. 193). 
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a que obteve o maior índice de insegurança alimentar, com 58,90% da população, seguida das 

regiões Norte (51,98%), Centro-Oeste (34,22%), Sudeste (30,49%) e Sul (26,05%). A Tabela 

03 mostra os índices de insegurança alimentar
6
 no Brasil e em cada região, respectivamente, a 

partir da etnia/raça/cor, localização do domicilio (rural ou urbano) e renda domiciliar (salários 

mínimos). 

 

Tabela 03 – Índices de Insegurança Alimentar no Brasil e em suas Regiões 

(valores percentuais - %) 

 

População em situação de 

insegurança alimentar 

 

Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

 

Total 

 

39,69 51,98 58,90 30,49 26,05 34,22 

 

de cor ou raça branca 

 

14,45 9,21 14,56 14,34 18,95 11,22 

 

de cor ou raça preta ou parda ou 

outra 

 

25,24 42,77 44,34 16,15 7,1 23 

 

em domicílio urbano 

 

31,21 36,53 40,38 27,67 22,1 29,5 

 

em domicílio rural 

 

8,48 15,45 18,52 2,82 3,94 4,73 

 

com renda mensal domiciliar até 1 

salário mínimo 

 

33,29 46,48 54,17 22,84 19,6 27,68 

 

com renda domiciliar mensal 

superior a 1 salário mínimo 

 

5,66 4,88 3,63 6,81 6,21 6,58 

Fonte: IBGE – Sidra – Pnad (2004). 

 

Nota-se, na Tabela 03, que a insegurança alimentar atinge principalmente as regiões 

brasileiras consideradas mais pobres, com maiores problemas sociais, respectivamente, o 

Nordeste e o Norte. Tal situação de insegurança alimentar nessas regiões já tinha sido 

diagnosticada por Josué de Castro (1946), que considerou a essas duas regiões como áreas de 

fome, sendo a Amazônia e o litoral nordestino como área de fome endêmicas, ou seja, com 

manifestações permanentes, e o sertão nordestino como área de epidemia de fome, isto é, um 

                                                           
6
 Além de ter observado anteriormente sobre o problema de utilizar o termo “segurança alimentar”, faz-se 

necessário alertar sobre o problema de usos de índices e de parâmetros estatísticos, que servem também para 

camuflar a realidade, homogeneizando lugares que são heterogêneos. Daí os limites analíticos desses dados. No 

entanto, são os únicos dados existentes como parâmetros para saber sobre as condições de (in)segurança 

alimentar nas diversas regiões brasileiras, ou melhor, parâmetros para a problemática da fome. 
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fenômeno transitório, passageiro, periódico. As demais regiões brasileiras foram consideradas 

pelo referido autor como áreas de subnutrição, não havendo a falta de alimentos e sim uma 

deficiência na tipologia nutricional (proteínas, minerais, carboidratos, gorduras, aminoácidos, 

vitaminas etc.). A Tabela 04 mostra os índices de insegurança alimentar, classificados em 

leve, moderada e grave, no Brasil e suas regiões. 

 

Tabela 04 – Índices de Insegurança Alimentar no Brasil e em suas Regiões de acordo com 

a classificação em leve, moderada e grave (valores percentuais - %). 

 

Situação de segurança 

alimentar existente no 

domicílio 

 

Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

Com insegurança 

alimentar 

 

39,69 51,98 58,9 30,49 26,05 34,22 

Com insegurança 

alimentar leve 

 

17,97 19,24 20,92 17 14,3 18,39 

Com insegurança 

alimentar moderada 

 

14,07 19,58 23,65 9,41 8,08 10,81 

Com insegurança 

alimentar grave 
7,65 13,17 14,33 4,08 3,67 5,02 

Fonte: IBGE – Sidra - Pnad (2004). 

 

A Tabela 04 mostra que 7,65% da população brasileira estão em situação de 

insegurança alimentar grave, enquanto 14,07% em situação moderada e 17,97% em situação 

leve. Nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste há um predomínio de insegurança alimentar 

leve, respectivamente, 14,3%, 17% e 18,39% da população. Nas regiões Nordeste e Norte há 

um predomínio da insegurança alimentar moderada, respectivamente, 20,92% e 19,24% da 

população. Essas duas regiões também são as únicas com o índice de insegurança alimentar 

grave acima da média nacional (7,65%) com 14,33% da população do Nordeste e 13,17% da 

população da região Norte.  

O diagnóstico da insegurança alimentar proporcionou a criação, em 2006, do Sistema 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), que tinha como objetivo formular e 

aplicar políticas de segurança alimentar, como, por exemplo, o Plano Nacional de Segurança 

Alimentar, sendo as ações desse sistema e dos planos de segurança alimentar, gerenciados 

pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, no âmbito da Secretaria 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que faz parte do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Portanto, toda uma psicosfera da busca pela 
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segurança alimentar e do combate à desnutrição e à obesidade se propagou em torno das 

políticas públicas brasileiras de abastecimento. 

Essas políticas voltadas para a segurança alimentar levaram um novo desafio para as 

centrais de abastecimento. Nessa perspectiva, a insegurança alimentar está associada, segundo 

Pechtoll (2011), a duas dimensões do abastecimento alimentar: à circulação (produção, 

distribuição, troca, consumo) de alimentos – um componente político e econômico; e às 

práticas alimentares (o quê, onde, quando e como cada indivíduo se alimenta) – sendo este um 

componente cultural da (in)segurança alimentar. Assim, as Ceasas passam a ter um 

importante papel na circulação de alimentos, dando acesso a diferentes tipos de alimentos, a 

diversos grupos sociais e a diversos lugares.  

Os novos desafios das políticas de abastecimento agroalimentar no século XXI são 

para Pechtoll (2011): assumir a política de segurança alimentar e nutricional como estratégia; 

regular e construir um modelo de abastecimento socialmente justo; gerir os equipamentos 

públicos (os entrepostos), adequando-os à inspeção da vigilância sanitária; subsidiar os 

programas de abastecimento; e estimular os circuitos espaciais de produção locais e regionais. 

Em 2005, os entrepostos de abastecimento já se tornavam uma barreira à acumulação 

de capital. Na busca por uma maior eficiência da circulação de alimentos no Brasil, e também, 

através desse objetivo, garantir a segurança alimentar e nutricional, o governo federal volta a 

investir nas centrais de abastecimento, com a criação do Programa Brasileiro de 

Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), no âmbito da Conab. O Prohort tem 

como objetivos, segundo Silva Júnior (2011): desenvolver e integrar os bancos de dados 

estatísticos das Ceasas; universalizar as informações geradas; modernizar o processo de 

gestão técnica e administrativa das centrais; estimular a agregação de tecnologia às cadeias 

produtivas, de acordo com as exigências dos consumidores; modernizar a infraestrutura física 

e técnica; modernizar os serviços de apoio; incentivar as interações das centrais de 

abastecimento com as universidades, órgãos de pesquisas e organizações não governamentais; 

e ampliar as funções das centrais tornando-as áreas privilegiadas para a execução de políticas 

públicas de abastecimento e de segurança alimentar. Esses objetivos do Prohort não foram 

atingidos em todas as Ceasas, somente algumas, as maiores, e em alguns contextos 

específicos, atingiram essa modernização preterida. 

Portanto, os objetivos do Prohort tinham como principais linhas de modernização 

tecnológica: a informatização e a agregação de dados das Ceasas, assim como a inovação 

tecnológica da infraestrutura física dessas centrais. Segundo Campos (2011), na prática, essa 

ideia da inovação da tecnologia da comunicação e informação, integrando os dados dos 
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entrepostos do Brasil, se materializou, após 2008, com a criação do Sistema Informações 

Setoriais de Comercialização (Siscom). Este sistema se constitui em uma base de dados da 

Conab que contém informações sobre a movimentação física e financeira das centrais de 

abastecimento, demonstrando a comercialização mensal e anual das centrais, gráficos 

regionais, mensais, anuais e comparativos, além dos relatórios fornecidos pelas centrais. Além 

do Siscom, está em funcionamento o Sistema de Informação de Mercados de Abastecimento 

do Brasil (Simab) e o Sistema de Informação de Preços Diários (SISPRD), sendo, esses dois 

últimos, sistemas de acesso exclusivo aos técnicos das Ceasas, mas, que são importantes para 

a integração nacional, a formação da rede de entrepostos de abastecimento no Brasil. 

Esses sistemas de informações – Siscom, Simab, SISPRD – geridos pela Conab podem 

modificar o mercado de preços dos produtos hortigranjeiros, quebrando o monopólio da 

Companhia de Entrepostos e Armazéns Grais do Estado de São Paulo (Ceagesp), ou ao 

contrário, servindo para um maior controle dessa central de abastecimento diante dos preços 

do hortifrúti no Brasil, como já apontava Oliveira, na década de 1990, o controle dos preços 

dos alimentos no território nacional, praticado pela Ceagesp
7
. 

O motivo dessa centralização da Ceagesp na organização do abastecimento se justifica 

pela importância alcançada por São Paulo no mercado nacional. Assim, para essa central de 

abastecimento, era destinada uma grande parte da produção nacional de alimentos, em 

especial os hortigrutigranjeiros, originados de vários estados federados, para serem estocados 

e armazenados nessa central ou em armazéns próximos da e na cidade de São Paulo
8
. 

Assim, de acordo com Santos & Silveira (2001, p. 149) a Ceagesp controla e interfere 

em diversos circuitos espaciais de produção e em diferentes círculos de cooperação, em 

variadas escalas, relacionados a produção agroalimentar no Brasil, principalmente os produtos 

hortifrutigranjeiros, “uma vez que fornece os instrumentos materiais para armazenagem e os 

instrumentos financeiros para operações em bancos e bolsas de mercadorias”. 

Consequentemente, a Ceagesp interfere nas dinâmicas do circuito superior e do circuito 

inferior da economia urbana em diferentes escalas, desde a local à nacional. 

                                                           
7
 “Em São Paulo encontra-se também a principal unidade de comercialização de produtos hortifrutigranjeiros do 

país: o Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo). Nesse entreposto 

forma-se praticamente a base de todos os preços nacionais desses produtos, conferindo-lhe capacidade de 

centralização e decisão sobre esta parcela da produção agrícola” (Oliveira, 1996, p.518). 
8
 “O papel de centralização da distribuição de grande parte da produção agrícola destinada ao mercado interno 

desempenhado pela Ceagesp entre as décadas de 1960 e 80 está relacionado com a importância alcançada pelo 

mercado paulistano em face ao cenário nacional. No decênio de 1970, em geral, a Ceagesp abrigava os estoques 

reguladores do governo federal, comprados em vários estados e armazenados perto de São Paulo” (Marques, 

2006, p. 142). 
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Retornando ao debate sobre o Prohort, observa-se que o principal componente dessa 

nova política que envolve as Ceasas é a modernização tecnológica. De acordo com Benko 

(1995), a técnica e a tecnologia não são termos sinônimos. A técnica pode ser considerada 

como a composição de elementos de uma atividade realizada por um indivíduo ou um grupo, 

assim como, o resultado histórico da tentativa de superar dificuldades encontradas na 

produção e na circulação. A técnica é, portanto, um instrumento, um meio. A tecnologia é a 

sistematização dos conhecimentos técnicos, relacionados com a ciência e com a informação. 

Santos (1996) propõe a técnica como um elemento que conecta o espaço ao tempo
9
. 

Segundo Heidegger (1959), a essência da técnica não está apenas em sua aparência 

enquanto instrumento e meio. A essência da técnica, para o referido autor, é a com-posição, 

ou seja, o que está além do aparente.  A com-posição deixa vir à dis-posição a essência da 

técnica.  Nesse sentido, a essência da técnica é uma ambiguidade entre o perigo e a salvação.  

O perigo designa à técnica o papel de uma única disponibilidade, uma única racionalidade. No 

papel de ser a salvação, a técnica torna-se uma possibilidade, uma racionalidade paralela ou 

contra racionalidade, assim como as artes.  Portanto a essência da técnica é a com-posição que 

desencobre a dis-posição da ambiguidade entre a disponibilidade e a possibilidade.  

Para Heidegger (1959), a técnica antiga e a técnica moderna têm a mesma essência. 

Por isso, não é coerente colocar a técnica somente como uma variável que se presta à 

aceleração do processo de produção e circulação do capital. Este é um dos usos inerentes 

apenas à técnica moderna, isto é, uma disponibilidade da técnica. Mas também, há um 

conjunto de possibilidades e outros usos que podem ser atribuídos à técnica.  

O período da técnica moderna é marcado por três subperíodos: um primeiro 

subperíodo, que vai de meados do século XVIII até meados do século XIX, caracterizado pela 

evolução técnica da Primeira Revolução Industrial; um segundo, de meados do século XIX 

até meados do século XX, pertinente à evolução técnica da Segunda Revolução Industrial; e 

por fim, um terceiro período, desde meados do século XX, caracterizado pela evolução 

tecnológica, a técnica acoplada à ciência e à informação da Terceira Revolução Industrial. 

Assim, cada período da história possui seu conjunto de técnicas, sistema técnico. Nesse 

contexto, a tecnologia é apenas a técnica moderna, um conjunto de técnicas do sistema 

técnico atual, associada à ciência (tecnociência) e informação, que é, ao mesmo tempo, uma 

                                                           
9
 “É por demais sabido que a principal forma de relação entre o homem e a natureza, ou melhor, entre o homem 

e o meio, é dada pela técnica. 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” (Santos, 1996, p. 25). 
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disponibilidade e uma possibilidade conforme as intencionalidades e as (contra) finalidades 

do seu uso. 

Nesse contexto, há, de acordo com Sanchez (1991), uma dupla relação entre novas 

tecnologias e espaço: as novas tecnologias exibem uma clara transformação do espaço, e, ao 

mesmo tempo, o espaço condiciona a instalação (ou não) dessas novas tecnologias. Portanto, 

há uma coerência entre inovações tecnológicas e transformações do espaço. Assim, o 

desenvolvimento técnico pode produzir efeitos diretos, derivados e indiretos.   

As novas tecnologias, ou seja, os sistemas técnicos atuais, que produzem um efeito 

espacial, segundo Sanchez (1991), são: a microeletrônica (microprocessadores e 

optoeletrônica), a informática (automação industrial, automação de escritório, inteligência 

artificial, sistemas de informação), a robótica, as telecomunicações, a telemática, as 

tecnologias de transportes de pessoas e mercadorias, o laser, a biotecnologia (agro 

tecnologia), os novos materiais sintéticos, e as tecnologias energéticas.   

Para Sanchez (1991), os efeitos dessas novas tecnologias no espaço, transformando-o, 

ocorrem: na relação espaço-tempo, nas funções do espaço (suporte, recurso e meio de 

produção), na mobilidade espacial, na localização e na relocalização espacial (localização da 

produção, dos novos serviços e da população), na produção do espaço, na divisão espacial (do 

trabalho), na articulação e fragmentação do espaço (concentração e dispersão), e na 

hierarquização do espaço (centralização e descentralização). Portanto, as inovações 

tecnológicas modificam as relações espaciais de poder (econômico, político e social), de 

acordo com os tipos de espaços (produtivo, de distribuição e troca, de consumo e reprodução, 

do excedente, do mercado de trabalho, do vivido, do habitat, da residência, do trabalho, das 

convivências, do consumo, dos serviços, e do lazer), e também de acordo com variadas 

escalas (individual, local, regional, nacional, global, e até em alguns casos interplanetária). 

A modernização tecnológica não é, assim, responsável apenas pelo aumento da 

velocidade e da intensidade do processo de produção e circulação de mercadorias.  A 

modernização tecnológica das infraestruturas de transportes e de comunicações acelera e 

intensifica a capacidade do trabalho humano, ocorrendo, assim, uma maior exploração da 

força de trabalho disponível. A diminuição dos custos com a modernização dos transportes e 

das comunicações, a aceleração da circulação de mercadorias, produtos e pessoas, e a maior 

exploração da força de trabalho, faz com que haja uma intensificação e aceleração na 

acumulação de capital, bem como o aumento da complexidade das interações sociais e das 

redes geográficas.  
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Outra atividade do Prohort foi a realização de um diagnóstico das centrais de 

abastecimento do Brasil, concluído em 2009. O relatório dessa pesquisa mostra que o sistema 

brasileiro de mercados atacadistas hortifrutigranjeiros é composto por 41 instituições gestoras 

– das quais 26 estão filiadas a Abracen – e por 72 entrepostos distribuídos em 22 unidades da 

federação (Mapas 02 e 03).  

Do total de entrepostos, 50% está localizado na região sudeste, 27% no Nordeste, 16% 

no Sul, 6% no Centro-Oeste, e 1% no Norte, evidenciando-se o desenvolvimento desigual e 

combinado do território brasileiro, as diferenciações territoriais, no qual há uma concentração 

nas regiões sudeste e sul (espaços que mandam, frequentemente velozes, fluídos, luminosos), 

e uma rarefação nas demais regiões (espaços que obedecem, geralmente lentos, viscosos, 

opacos) (Conab, 2009). As instituições gestoras se apresentam sob diversos formatos 

jurídicos, sendo 2 federais, 15 estaduais, 19 municipais, 5 Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIPs) ou conveniadas. Na época da elaboração desse relatório da 

Conab, em 2009, também estavam sendo construídos os entrepostos de Rio Branco (AC), 

Colatina (ES), São Mateus (ES), Boa Vista (RR), Barbalha (CE), Ubarana (PR) e Mossoró 

(RN). 

Os Mapas 02 e 03 mostram a concentração de instituições e de entrepostos na Região 

Concentrada (Sudeste e Sul do Brasil) que detém um total de 66% dos entrepostos. 

Contraditoriamente há uma escassez nas demais regiões, fruto de um “desenvolvimento 

geográfico desigual”, de um “desenvolvimento desigual e combinado”. Além da função de 

abastecimento de produtos hortifrutigranjeiros, as Ceasas desempenham outros papeis e 

serviços associados a programas dos governos federais, estaduais e municipais, em meio aos 

ditames do atual período técnico-científico-informacional, como, por exemplo, o 

armazenamento de grãos, alimentação escolar, varejo fixo (sacolões), feiras. Além de 

desempenhar programas sociais como bancos de alimentos, sopa industrializada, assistência 

ao produtor no campo e nos entrepostos, orientações nutricionais, educação de jovens e 

adultos, e telecentros; não se restringido apenas a distribuição atacadista de alimentos. Essa 

diversidade é fornecida de acordo com as necessidades e empenho de cada central de 

abastecimento existente. A Tabela 05 mostra o ranking das centrais de abastecimento e a 

classificação delas de acordo com a Abracen. 
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Mapa 02 – Localização das instituições gestoras das centrais de abastecimento alimentar. 
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Mapa 03 – Localização dos entrepostos das centrais de abastecimento alimentar. 
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Tabela 05 – Ranking da comercialização dos entrepostos das centrais de abastecimento em 2007. 

Ranking Instituições Gestoras Entrepostos 
Volume (1000 

t) 
% individual 

Classificação por 
escala 

% acumulada 
da categoria 

1 Ceagesp-SP 13 3.677,0 23,76 

Hiper 52,6 
2 Ceasa-RJ 5 1.768,9 11,43 

3 Ceasaminas-MG 6 1.719,6 11,11 

4 Ceasa-PR 5 972,8 6,29 

5 MP Juazeiro-BA 1 859,7 5,55 

Grande 29,9 

6 Ceasa-PE/OS 1 840,0 5,43 

7 Ceasa-GO 1 770,0 4,98 

8 Ceasa-Campinas 1 646,6 4,18 

9 Ceasa-ES 1 510,0 3,30 

10 Ceasa-RS 1 505,2 3,26 

11 Ceasa-CE 2 491,0 3,17 

12 Ceasa-SC 3 330,5 2,14 

Médio 15,5 

13 Ceasa-DF 1 324,0 2,09 

14 Ebal-BA 2 312,0 2,02 

15 Ceasa-PA 1 271,0 1,75 

16 Empasa-PB 3 211,5 1,37 

17 Ceasa-PI 1 182,0 1,18 

18 Ceasa-RN 1 168,0 1,09 

19 Craisa-SP 1 155,0 1,00 

20 Ideral-AL 1 132,0 0,85 

21 Cohortfrut-MA 1 112,0 0,72 

22 Ceasa-MS 1 110,5 0,71 

23 Ceasa-Caruaru-PE 1 104,0 0,67 

24 Ceasa-Uberaba-MG 1 70,3 0,45 

Pequeno 2,0 

25 Ceasa-Serra-Caxias do Sul-RS 1 39,7 0,26 

26 Ceanorte-Montes Claros-MG 1 34,8 0,22 

27 Ceasa-SE 1 29,4 0,19 

28 Ceasa-Varginha-MG 1 29,0 0,19 

29 Ceasa-Patos-MG 1 25,0 0,16 

30 Ceasa-Cachoeiro-ES 1 23,0 0,15 

31 Ceasa-Itajubá-MG 1 23,0 0,15 

32 Mercatau-Taubaté-SP 1 20,6 0,13 

33 Ceasa-Paulo Afonso-BA 1 9,0 0,06 

 TOTAL 64 15.477,10 100,0   

Fonte: Conab (2009). 

 

Observa-se na Tabela 05 que a Ceagesp-SP, formada por 13 entrepostos, é responsável 

por quase 24% da circulação desse tipo de produto no país, considerando apenas as centrais 

de abastecimento. A concentração tecnológica e informacional das regiões Sul e Sudeste, que 

é observada com a concentração de centrais de abastecimento, também é notada no volume 

total de produtos que circulam nessa região. Por exemplo, a Ceagesp-SP (13 entrepostos), a 

Ceasa-RJ (5 entrepostos), a Ceasaminas-MG (6 entrepostos) e a Ceasa-PR (5 entrepostos), as 

hiper centrais de abastecimento, termo utilizado pela Conab (2009), são responsáveis pelo 

volume de quase 53% da circulação de todas as centrais no Brasil. 

Da mesma forma que ocorreu no século XX, as crises passam a rondar frequentemente 

as relações capitalistas no século XXI. Por exemplo, em 2008, ocorreu a crise do subprime, 

relacionada ao mercado imobiliário e hipotecário dos Estados Unidos. Inicialmente, esta crise 

teve uma dimensão setorial e local, mas, posteriormente o evento alastrou-se pelo mundo, 

atingindo diversas regiões e territórios, diversos setores econômicos, tornando-se uma crise 

global. Seus efeitos foram pouco evidentes no Brasil, devido ao incentivo ao consumo por 

parte do governo federal, com práticas de isenção de impostos, como ocorreu com o Imposto 
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sobre Produtos Industrializados (IPI) que foi reduzido para eletrodomésticos da linha branca e 

para carros novos. Houve também um incentivo ao consumo interno de produtos que 

anteriormente eram exportados.  

No entanto, como as crises podem ter consequências em longo prazo, há uma 

constante preocupação sobre a possibilidade de essa crise atingir o abastecimento 

agroalimentar. Nesse sentido, a Abracen elaborou um manual operacional para as Ceasas na 

perspectiva de padronização e do aumento da eficiência técnica e administrativa nas centrais, 

tornando-as mais competitivas no mercado, configurando-se como uma tentativa de evitar um 

efeito mais drástico de uma crise. 

Assim, continuou-se o incentivo a inovação e modernização tecnológica das Ceasas, 

como já estava objetivado no Prohort. Entre as técnicas existentes no sistema de padronização 

das Ceasas, direcionadas pela Abracen (2011), destacam-se: 

 

 A logística da infraestrutura física e logística de perecíveis; 

 Os procedimentos para higienização de frutas, legumes e verduras (FLV);  

 A padronização, classificação e rotulagem de FLV; 

 Os cuidados no armazenamento, manuseio e comercialização de FLV; 

 As pesquisas sobre a taxa de perecibilidade de FLV; 

 As pesquisas sobre a importância de FLV para a saúde; 

 O uso correto de embalagens para FLV; 

 A gestão ambiental através do gerenciamento de resíduos sólidos; 

 As relações contratuais das centrais de abastecimento; 

 A gestão de pessoas e a gestão social das centrais. 

 

Essas normas técnicas que devem ser seguidas por todos os entrepostos de 

abastecimento no Brasil também foram evidenciadas no Plano Nacional de Abastecimento 

(PNA), criado no ano de 2012, no âmbito da Abracen, e que será posteriormente votado no 

Congresso Nacional para aprovação e posterior execução. O PNA tem como principais eixos 

norteadores: integração do PNA com outras políticas públicas; gestão e sustentabilidade 

ambiental; modernização da gestão; evolução dos sistemas de informações das centrais; 

rastreabilidade dos circuitos espaciais de produção; evolução da infraestrutura física e de 

logística das centrais; integração com feiras livres e mercados públicos; recuperação das 

centrais deterioradas; boas práticas e adequação de embalagens; padronização dos atributos 

das frutas, legumes e verduras; inserção de novos segmentos como peixes, carnes, aves, 
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lácteos, flores e outros; redução de perdas no circuito espacial de produção agroalimentar; e 

reestruturação da concepção sistêmica do abastecimento agroalimentar no Brasil (Abracen, 

2012). 

Essa busca pela inovação tecnológica como solução das crises é mais um característica 

do neoliberalismo político, no qual a técnica torna-se a solução para todos os problemas 

(Harvey, 2008). Porém, as crises são estruturais, ou seja, é uma crise socioespacial em sua 

totalidade econômica, política e cultural, inerente ao próprio sistema capitalista. Não será 

apenas uma inovação tecnológica que resolverá a questão, um problema da natureza do 

capitalismo. Parafraseando Santos (2000), a crise real é estrutural, por isso, as suas soluções 

devem ser estruturais, porém, a única crise que se deseja exterminar é a crise econômica, 

através do aparato técnico-científico. 

Portanto, as Ceasas têm como novo desafio a garantia da segurança alimentar e 

nutricional. Juntamente a este fator, há o risco constante de novas crises no abastecimento 

associadas à própria instabilidade do sistema. As reestruturações das centrais de 

abastecimento ocorridas no século XX restringiam-se ao aspecto institucional, como a 

tentativa de privatização das centrais. No século XXI a reestruturação passa a ser técnica, 

associada a infraestrutura, a inovação tecnológica, como forma de atender as novas demandas 

das empresas. Ressalta-se que essas inovações ocorrem em momentos diferentes em 

diferentes lugares do território nacional, fazendo com que cada ceasa tenha sua especificidade 

técnica, apesar das normas homogeneizantes. 

 

2.3 As centrais de abastecimento alimentar e os circuitos da economia urbana 

 

As centrais de abastecimento são infraestruturas que possibilitam a relação entre os 

diversos elementos que compõem o espaço geográfico, desde os sujeitos sociais, passando 

pelas instituições e firmas, até com outras infraestruturas
10

. O espaço geográfico é, portanto, 

essa dialética entre os objetos que constituem a infraestrutura e as ações das instituições, das 

firmas e dos sujeitos sociais (homens), formando um único sistema. O espaço é “um conjunto 

indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, 

não considerados isoladamente, mas como um quadro único no qual a história se dá” (Santos, 

                                                           
10

 “Os diversos elementos do espaço estão em relação uns com os outros: homens e firmas, homens e 

instituições, firmas e instituições, homens e infraestruturas etc. Mas, como já observamos, não são relações 

apenas bilaterais, uma a uma, mas relações generalizadas. Por isso, e também pelo fato de que essas relações não 

são entre as coisas em si ou por si próprias, mas entre suas qualidades e atributos, pode-se dizer que eles formam 

um Verdadeiro Sistema” (Santos, 1985, p. 14). 
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1996, p. 51). O espaço é, assim, a dialética entre a forma e o conteúdo (estrutura, processo, 

função), entre os arranjos espaciais e as relações sociais, entre o capital fixo e o capital 

circulante, entre os fixos e os fluxos, entre os objetos e as ações. A materialização dessa 

dialética espacial ocorre e se constitui no território. 

O território não é formado apenas pela territorialidade do Estado, mas é também 

constituído pelas territorialidades de diversos agentes do espaço (firmas, instituições e sujeitos 

sociais).  As territorialidades são as relações de poder entre esses agentes e entre eles e o 

espaço, ou seja, são os diferentes usos e apropriação do espaço pelos agentes que dele fazem 

parte. Nesse sentido, é o uso do território e não o território em si mesmo que o torna uma 

categoria de análise social. O território usado é “a interdependência e a inseparabilidade entre 

a materialidade, que inclui a natureza, e o seu uso, que inclui a ação humana, isto é, o trabalho 

e a política” (Santos & Silveira, 2001, p. 247). O território (usado) é a dialética entre a 

configuração territorial (infraestruturas, formas) e a dinâmica territorial (estruturas, processos, 

funções das firmas, instituições e sujeitos sociais). 

O território é um conjunto de objetos e ações; é formado por um sistema territorial 

constituído, por sua vez: por estruturas (econômicas, políticas e culturais), as configurações 

do território; por pontos, os lugares do território; e por linhas, as redes do território (Raffestin, 

1993). As estruturas do território são a configuração territorial do Estado-nação, a 

organização territorial das empresas, e a organização territorial dos grupos sociais. Essas 

configurações territoriais são constituídas por pontos e linhas, lugares e redes. Os lugares do 

território são as casas, os órgãos estatais, as empresas, os conjuntos habitacionais, os bairros, 

as vilas, os distritos, as cidades, as metrópoles, os portos, as estações de trem, as rodoviárias, 

os aeroportos, as estações de energia, as torres de comunicação, as centrais de abastecimento. 

Esses lugares são conectados por redes e, em alguns casos, a constituem. Nesse sentido, as 

redes do território são as hidrovias, as ferrovias, as rodovias, as (invisíveis) aerovias, os cabos 

de transmissão de energia, as (invisíveis) infovias.  

O território é constituído por verticalidades, pontos distantes interconectados, 

formando as redes, o espaço econômico, o território de alguns; e por horizontalidades, 

espaços contíguos, vizinhos e contínuos, formando o espaço banal, o espaço geográfico, o 

território de todos, incluindo as próprias redes
11

. Território, rede e lugar tornam-se uma tríade 

de conceitos interconectados e indissociáveis entre si, pois, todo território é formado por redes 

                                                           
11

 “A tendência atual é que os lugares se unam verticalmente e tudo é feito para isso, em toda parte. Créditos 

internacionais são postos à disposição dos países mais pobres para permitir que as redes se estabeleçam ao 

serviço do grande capital. Mas os lugares também podem unir-se horizontalmente, reconstruindo aquela base de 

vida comum susceptível de criar normas locais, normas regionais...” (Santos, 1994, p. 19). 
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(lugares em rede) e por lugares (contíguos) que também engloba as redes, assim os lugares em 

rede e os lugares contíguos se contrapõem, se justapõem e se sobrepõem no território.  

Nesse contexto, as centrais de abastecimento no Brasil são instituições que promovem 

uma dinâmica territorial, com diferentes territorialidades, relacionando-se com diversos 

agentes, destacando-se as empresas e produtores agrícolas, os transportadores e 

atravessadores, os vendedores atacadistas e varejistas. As centrais de abastecimento são 

infraestruturas, pontos, nós, lugares de diferentes redes, de onde se destinam fluxos de 

mercadorias e pessoas em diversas escalas, desde fluxos nacionais, regionais, até locais 

(estaduais), como também, são pontos de onde se originam fluxos. As centrais de 

abastecimento proporcionam, assim como diversos agentes existentes nas cidades, uma 

inserção na dinâmica territorial, tornando-a simultaneamente um lugar em rede, unindo-se 

verticalmente com outros lugares, e em lugar contíguo, tendo uma relação de proximidade e 

vizinhança com os lugares contínuos e próximos. Essas centrais constituem os circuitos da 

economia urbana, o circuito superior e o circuito inferior, que também promovem os 

diferentes usos do território brasileiro. 

A teoria dos circuitos da economia urbana foi criada por Santos (1979) e se constitui 

em um novo paradigma da geografia e do planejamento urbano e regional, mostrando que as 

cidades são formadas por dois subsistemas indissociáveis, solidários e contraditórios, o 

circuito superior e o circuito inferior, que formam um único sistema da economia urbana. 

Inicialmente, esta teoria foi criada para analisar os chamados países subdesenvolvidos. 

Posteriormente, Santos (1996) afirma que essa teoria também serve para analisar a economia 

da cidade dos denominados países desenvolvidos. No entanto, predominam-se os estudos 

acerca desses circuitos nos países subdesenvolvidos, em especial na América Latina e no 

Brasil.  

O planejamento urbano e regional é realizado, desde o pós Segunda Guerra Mundial, 

na maioria dos casos, a partir de modelos, de sistemas, baseados em cálculos matemáticos e 

estatísticos. Esses modelos de planejamento são utilizados em diversos países, sem as devidas 

reformulações ou adaptações à formação socioespacial de cada um. Nessa perspectiva, a 

teoria das localidades centrais, teoria dos polos de crescimento, a teoria de difusão da técnica 

e a teoria do centro-periferia são usadas demasiadamente para o planejamento urbano e 

regional sem a preocupação com a formação socioespacial de cada país. Nesse contexto, a 

teoria dos circuitos da economia urbana e regional deixa de lado os modelos estatísticos, 

enaltecendo a história, tendo como principal ferramenta a formação socioespacial de cada 

país, como os mesmos se constituíram, mostrando que a economia urbana e regional deles é 
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formada por dois circuitos: um circuito moderno e um circuito não moderno, muitas vezes 

chamado de tradicional. 

O circuito superior, tido como o circuito moderno, resulta diretamente da 

modernização tecnológica. Suas atividades mais representativas são aquelas que 

monopolizam e oligopolizam os mercados mundiais, nacionais, regionais ou locais, ou seja, 

com relações essencialmente externas ao lugar, ou à região, ou ao território. O circuito 

inferior, tido como o circuito não moderno, é um resultado indireto da modernização 

tecnológica. Suas atividades são de pequena dimensão e são do interesse das populações 

pobres, sendo enraizado ao lugar, ou à região, ou ao território, mantendo relações de 

proximidade e vizinhança
12

.  

As atividades predominantes do circuito superior são a indústria moderna, as grandes 

empresas do agronegócio, os atacadistas, os distribuidores, as transportadoras, os operadores 

logísticos, o comércio moderno (shopping centers, hipermercados ou supermercados, lojas de 

departamento, lojas de artigos de luxo etc.), e os serviços modernos de alta e média 

complexidade. As atividades do circuito inferior são as pequenas facções industriais, as 

produções artesanais, a produção agrícola não capitalizada, o comércio não moderno (feiras 

livres, mercados públicos, camelódromos etc.), e os serviços de baixa complexidade 

(barbeiro, alfaiate, entregadores etc.)
13

. 

Duas ressalvas devem ser feitas quanto à teoria dos circuitos da economia urbana 

(Santos, 1979). Primeiro, não há um circuito intermediário, existindo apenas dois subsistemas 

que compõem o único sistema dos circuitos da economia urbana. A segunda ressalva é que 

não há um dualismo nos circuitos da economia urbana, há sim, uma bipolarização da 

economia urbana. Pois, os dois circuitos são originários de um mesmo processo de divisão do 

espaço, além disso, o espaço dividido torna-se mais nítido, intenso e contrastante com a 

modernização tecnológica. Por fim, os dois circuitos são interdependentes, assim, o circuito 

superior se utiliza do circuito inferior e vice-versa. 

Sposito (1999) fez três importantes pontuações sobre a teoria dos circuitos da 

economia urbana, após 20 anos da compilação dessa teoria na obra O espaço dividido de 

                                                           
12

 “Um dos dois circuitos [o circuito superior] é o resultado direto da modernização tecnológica. Consiste nas 

atividades criadas em função dos progressos tecnológicos e das pessoas que se beneficiam deles. O outro [o 

circuito inferior] é igualmente resultado da mesma modernização, mas um resultado indireto, que se dirige aos 

indivíduos que só se beneficiam parcialmente ou não se beneficiam dos progressos técnicos recentes e das 

atividades a eles ligadas” (Santos, 1979, p. 29). 
13

 O circuito superior é “constituído pelos bancos, comércio e indústria de exportação, indústria urbana moderna, 

serviços modernos, atacadistas e transportadores. O circuito inferior é constituído essencialmente por formas de 

fabricação não-„capital intensivo‟, pelos serviços não modernos fornecidos „a varejo‟ e pelo comércio não-

moderno e de pequena dimensão” (Santos, 1979, p. 31). 
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Milton Santos. Essas pontuações estão relacionadas à construção metodológica, ao referencial 

para estudos empíricos, e ao esgotamento ou superação da teoria. Em termos metodológicos, 

pode-se dizer que a teoria tem a dimensão dialética (conflito e complementaridade entre os 

circuitos) sem eliminar elementos estruturalistas (dois subsistemas que formam um único 

sistema urbano).  Em relação ao referencial de estudos empíricos, torna-se difícil a 

classificação exata de algumas atividades entre o circuito superior e o circuito inferior devido 

à imbricação entre os dois subsistemas urbanos, visto que o circuito inferior incorpora 

elementos anteriormente exclusivos do superior, e em menor proporção este adquire algumas 

características daquele. Daí a necessidade de um trabalho de campo mais intensivo. Por fim, o 

referido autor reafirma a necessidade de que a teoria necessita ser testada para poder ser 

considerada esgotada ou superada, tendo em vista que foi pouco trabalhada ou discutida ao 

longo das décadas de 1980 e 1990.  

Aparentemente, esta provocação surtiu efeito, pois o número de trabalhos sobre a 

teoria dos circuitos da economia urbana cresceu significativamente no século XXI, o que 

trouxe alguns avanços analíticos quando se pensa a relação teoria-empiria, a saber: Arroyo 

(2008); Bicudo Junior (2006); Cataia & Silva (2013) Creuz (2012a, 2012b, 2013); David 

(2010, 2013); Montenegro (2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013a, 2013b); Oliveira 

(2008, 2009, 2012); Silva F.C. (2012); Silva S.C. (2010, 2011, 2012a, 2012b, 2012c); Silveira 

(2004, 2007, 2009, 2011); Xavier (2009); Xavier & Castillo (2011). Os circuitos da economia 

urbana constituem elementos intrínsecos à formação socioespacial do Brasil. 

O artigo de Silveira (2004) aborda a intensificação do espaço dividido entre os dois 

circuitos da economia urbana no atual período técnico-científico-informacional, a expressão 

geográfica da globalização. Assim, há um entrelaçamento entre as unicidades produtoras 

dessa globalização (Santos, 1996) – a unicidade da técnica (um conjunto de sistemas técnicos 

hegemônicos), a unicidade do tempo (convergência dos momentos e cognoscibilidade do 

mundo como um todo) e a unicidade do capital (a produção do lucro, a tirania do dinheiro, 

como motor único do sistema capitalista) – com o aumento da complexidade dos circuitos da 

economia urbana e regional, no contexto da formação socioespacial do Brasil. Oliveira (2012) 

aponta também o aumento da complexidade das relações e interações espaciais que envolvem 

os circuitos da economia urbana a partir do processo de aceleração contemporânea, típico do 

período técnico-científico-informacional. 

Silveira (2007) evidencia uma associação entre os circuitos da economia urbana com 

os circuitos espaciais de produção (produção, distribuição, troca, circulação, consumo) e seus 

círculos de cooperação na dinâmica das metrópoles e cidades brasileiras. Nesse sentido, 
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Arroyo (2008) afirma que as cidades podem ser analisadas em sua totalidade a partir de dois 

aspectos: através dos circuitos da economia urbana e através dos circuitos espaciais de 

produção. Além disso, esta última autora acrescenta que essa totalidade da cidade deve ser 

entendida dentro de duas outras totalidades: o espaço geográfico (o mundo) e o território 

nacional (a formação socioespacial, o território usado de um Estado-nação).  

Assim, cada atividade de um dos circuitos da economia urbana faz parte de um ou 

mais momentos, de um único ou de variados circuitos espaciais de produção. Como também, 

todo circuito espacial de produção está inserido no circuito superior ou no circuito inferior ou 

em ambos. Nesse sentido, os circuitos espaciais com alto grau de tecnologia e informação 

estão inseridos no circuito superior, enquanto os circuitos espaciais de produção com baixo 

grau ou inexistência de tecnologia e informação estão associados ao circuito inferior da 

economia urbana, este último, denominado por Arroyo (2008) como uma economia invisível, 

ou os agentes invisíveis do território usado (Silva, S.C. 2012b). Esses circuitos da economia 

urbana, assim como os circuitos espaciais de produção que compõem as cidades, estão 

inseridos em duas outras escalas da totalidade, a saber, o território nacional, e o espaço 

mundial. 

Dentro desse aspecto, destacam-se os trabalhos de Silva S.C. (2010, 2011, 2012a, 

2012b, 2012c) no qual mostra a associação do circuito espacial produtivo com os circuitos da 

economia urbana, a partir da produção de confecções na cidade de São Paulo. Assim, esse 

ramo produtivo é uma instância de um circuito produtivo e ao mesmo tempo faz parte dos 

circuitos da economia urbana, provocando um nexo entre o circuito superior e o circuito 

inferior. Nexo também abordado nos trabalhos de Xavier (2009) e Xavier & Castillo (2011), 

no qual os intermediários atacadistas tornam-se um elo entre o circuito superior e o inferior da 

economia urbana. Tal comportamento de ligação entre os circuitos espaciais de produção e os 

dois circuitos da economia urbana, também é visto nas centrais de abastecimento alimentar, 

que se constituem também em sua materialidade por diferentes circuitos espaciais de 

produção e pelos circuitos da economia urbana simultaneamente. 

Continuando o debate sobre a compreensão da cidade em sua totalidade, Silveira 

(2011) propõe a análise da cidade simultaneamente como mercado (trabalho vivo, conteúdo) e 

como meio construído (trabalho morto, forma), ou seja, entender a cidade através da 

economia política da urbanização (estrutura, processo, função) e através da economia política 

da cidade (forma). Em relação à cidade enquanto mercado, esta característica gera as áreas de 

especialização (de um único circuito espacial ou de circuitos espaciais de um mesmo tipo de 

produto) e áreas de diversidade (de múltiplos circuitos espaciais de produção). Em relação à 
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cidade enquanto meio construído, quanto maior, mais intenso o circuito inferior em termos 

absolutos e relativos. 

Segundo Santos (1979), as atividades do circuito superior utilizam como tecnologia o 

capital intensivo e dispõem de crédito bancário, manipulam e concentram grandes volumes de 

mercadorias, têm o assalariamento como forma de relação de trabalho, têm os custos e os 

preços fixos, contabilizam a margem de lucro em longo prazo, preocupam-se com a 

acumulação de capital, têm um lucro elevado no volume e reduzido por unidade, utilizam 

publicidade e propaganda, e usufruem de ajuda governamental, solicitando overhead capital 

ao Estado.  

Por fim, Santos (1979) afirma que as atividades do circuito inferior utilizam como 

tecnologia o trabalho intensivo, além de se basear no crédito pessoal, na agiotagem, e no 

dinheiro líquido. Além disso, trabalham com pequenas quantidades de mercadorias e de 

capital, geram rendas no limite ou abaixo do mínimo vital, têm como regra a pechincha e a 

barganha, supõem um prazo curto de lucro, preocupam-se mais com a sobrevivência da 

família que com a acumulação, têm uma margem de lucro elevada por unidade e pequena no 

volume total, não necessitam de publicidade e propaganda, e não têm custos fixos. 

No entanto, a pesquisa de Silveira (2007) aponta algumas mudanças nas características 

do circuito inferior, em relação aos apresentados por Milton Santos na década de 1970. Por 

exemplo, a maioria das atividades do circuito inferior já utiliza o crédito bancário. Uma 

característica que permanece do circuito inferior é a utilização da mão de obra familiar, dado 

constatado nessa pesquisa, No entanto, o salário como forma de pagamento da força de 

trabalho também já é predominante, tendo em vista a maior rigidez das leis trabalhistas. 

Alguns custos são fixos, como o aluguel, pois a maior parte da população inserida nesse 

circuito paga aluguel para desenvolver suas atividades, assim como, proporciona emprego 

fixo, ao contrário do emprego temporário que se dissemina no circuito superior, o 

assalariamento da mão de obra torna-se outro custo fixo. A maioria das atividades do circuito 

inferior também faz publicidade, através de rádio, panfletagem, entre outros meios. Em 

relação ao desenvolvimento tecnológico, máquinas e equipamentos modernos de informática, 

computação, comunicação, vídeo, áudio, já são encontrados na maioria das atividades do 

circuito inferior, sendo alguns desses equipamentos de “segunda-mão”, ou seja, já tiveram 

outro proprietário anteriormente. 

O artigo de Silveira (2009) mostra que os agentes financeiros e bancos são importantes 

variáveis na transformação dos circuitos da economia urbana. Em relação ao circuito superior, 

a financeirização da economia permite uma maior capilaridade da produção oriunda desse 
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circuito entre a população mais pobre da cidade, assim como, provoca o maior endividamento 

dessa massa populacional. O acesso ao crédito no circuito superior, em relação ao circuito 

inferior, provoca a falta de demanda nesse último setor, fazendo com que firmas de pequeno 

porte abram processo de falência ou mudem ou diversifiquem seus ramos de atividades. Além 

disso, o acesso ao crédito rápido e fácil faz com que aos poucos desapareça a figura do agiota 

(crédito pessoal) no circuito inferior, e cresça o crédito bancário. 

Essas mudanças nas características do circuito inferior também são apontadas por 

Montenegro (2011). A referida autora mostra que há novas formas de interferência do circuito 

superior no circuito inferior através da consolidação das finanças. Há também uma 

popularização das técnicas modernas no circuito inferior, como a banalização do uso do 

celular, além da difusão da informação e a permeabilidade das finanças nesse circuito. Por 

fim, a autora aponta que há a redefinição dos objetos e das ações do circuito inferior, fazendo 

com que haja um alargamento do contexto, o alargamento das escalas, a participação do 

circuito inferior em circuitos espaciais de produção mais amplos. A expansão do crédito e a 

modernização tecnológica do circuito inferior, como também, a integralidade dos circuitos da 

economia urbana com os circuitos espaciais de produção são as variáveis que devem ser 

consideradas na atualidade (Cataia & Silva, 2013). 

O trabalho de Montenegro (2011) mostra também que essas mudanças no circuito 

inferior ocorrem com maior intensidade nas cidades brasileiras da Região Concentrada 

(Sudeste e Sul) e no Centro Oeste, a autora analisou especificamente São Paulo e Brasília. 

Nesta tese, a autora mostra a continuidade de algumas características do circuito inferior, 

principalmente nas cidades do Nordeste e do Norte, especificamente em Fortaleza e em 

Belém, a saber: o trabalho intensivo, a renda escassa, escassez de capital, o uso de dinheiro 

em espécie, principalmente as moedas de centavos como “capital de giro”, e uso de técnicas 

populares. 

Nesse sentido, os circuitos da economia urbana são constituídos de continuidades e 

descontinuidades, rupturas e permanências, o novo e o velho, sucessões e coexistências. A 

maior intensidade de variáveis novas ou de variáveis velhas vai depender da dinâmica de cada 

lugar, portanto, cada lugar terá sua singularidade, sua particularidade de características em 

relação aos circuitos da economia urbana, em especial o circuito inferior, visto que o circuito 

superior tende à homogeneização, à padronização, à estandardização. A divisão do trabalho 

no circuito inferior torna-se cada vez maior, no qual a criatividade popular, a diversidade 

técnica, a capacidade de imitação do circuito superior, de apropriação de elementos deste 
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último, tornam “flexibilidade tropical”, como diria Milton Santos, a principal característica do 

circuito inferior, e que permanece em todos os lugares. 

Essa diversidade de atividades no circuito inferior foi elencada por Montenegro (2006, 

2007, 2009, 2010, 2012, 2013a, 2013b) e Oliveira (2008, 2009). Dentro do comércio, 

destacam-se a venda de eletroeletrônicos, motocicletas, bicicletas, aparelhos de 

telecomunicação e informática de “segunda mão”, e a venda de mercadorias produzidas no 

circuito superior, tais como os farmacêuticos, os perfumes e as joias. Entre os serviços, além 

daqueles voltados ao conserto de eletrônicos, eletrodomésticos, computadores, roupas e 

calçados, e o transporte de mercadorias - “motoboy” - e de pessoas – mototáxi - destacam-se 

os serviços associados aos semáforos de trânsito como os limpadores de para-brisas, os 

malabaristas, os distribuidores de panfletos e os vendedores de produtos diversos, além de 

“flanelinhas” que cuidam dos carros. Por fim, o circuito inferior sai de um artesanato para um 

industrianato, segundo a autora, através da confecção têxtil, confecção de bijuterias, pequenos 

estabelecimentos de fotocópias e impressões, além da produção de móveis. 

Sobre os circuitos da economia urbana na cidade de Natal, têm-se os trabalhos 

monográficos de: Lima (2010), sobre o circuito inferior no bairro de Cidade Alta; Morais 

(2011), que aborda a expansão do circuito inferior na Zona Norte de Natal; e Castro (2012), 

que foca o circuito inferior na Avenida Senador Salgado Filho, na Zona Sul da capital 

potiguar. Também há os trabalhos de Medeiros (2010) e Medeiros & Azevedo (2012; 2013) 

sobre a importância do circuito inferior na dinâmica da cidade de Natal, em especial na Zona 

Norte da cidade. Por fim, os trabalhos de Queiroz (2011), Queiroz & Azevedo (2012) e 

Azevedo & Queiroz (2013), que analisam os circuitos da economia urbana (co)existentes em 

um vetor econômico, no caso, as feiras livres da capital do Rio Grande do Norte. 

As centrais de abastecimento entram nesse contexto da formação socioespacial 

brasileira, inserida na constituição dos circuitos da economia urbana. Portanto, os circuitos da 

economia urbana também estão atrelados ao abastecimento agroalimentar. Há uma integração 

e agregação de diversos circuitos espaciais de produção agrícola e dos circuitos da economia 

urbana proporcionados pelas centrais de abastecimento alimentar. Por exemplo, o entreposto 

da Ceasa-RN, em Natal, abastece hipermercados, supermercados, atacadistas, feiras livres, 

mercados públicos, mercadinhos e quitandas, relaciona-se com os dois circuitos da economia 

urbana, e também é constituída em seu interior pelos dois circuitos. Ao mesmo tempo, a 

central de abastecimento do RN conecta a cidade de Natal com diversas áreas agrícolas do 

estado, do Nordeste e do Brasil, agregando, em um só ponto, diversos e diversificados 

circuitos espaciais de produção. 



63 
 

Pesquisas anteriores já demonstraram, em suas discussões, a importância das centrais 

de abastecimento para a dinâmica territorial. Nesse sentido, fez-se um levantamento de 

pesquisas que abordaram a Ceasa-RN na dinâmica territorial. O trabalho de Medeiros (1983) 

constatou que 35% dos produtos vendidos pelos permissionários da central de abastecimento 

do RN eram vendidos para os feirantes da capital potiguar. Em um estudo sobre as feiras 

livres de Natal, realizado por Pacheco (1986), os resultados obtidos mostraram que 47% dos 

feirantes desse município compravam seus produtos nessa central de abastecimento. Para 

além da capital potiguar, a pesquisa de Dantas (2007a) mostrou que 90% dos feirantes do 

setor de frutas, legumes e verduras da feira livre do município de Macaíba adquirem seus 

produtos na referida instituição. O trabalho de Medeiros (2005) focou o reaproveitamento de 

resíduos sólidos gerados por essa central de abastecimento, por meio do Programa Mesa da 

Solidariedade desenvolvido pela Ceasa-RN. A dissertação de Vale (2007) mapeou a 

distribuição da produção das principais frutas, legumes e verduras comercializados no estado 

do Rio Grande do Norte através das informações de comercialização fornecidas pela Ceasa-

RN.  

A dissertação de França (2005) mostrou que a produção de batata doce do 

assentamento Vale do Lírio, no município de São José do Mipibu-RN, pertencente à Região 

Metropolitana de Natal, era vendida para atravessadores que posteriormente revendiam o 

produto nessa central de abastecimento. Em outra pesquisa semelhante, Lopes (2008) mostrou 

que, no assentamento Vale do Lírio, 1% das famílias entrevistadas vendiam sua produção 

diretamente nesse entreposto de abastecimento, o que era uma exceção, visto que 37% das 

famílias vendiam sua produção para atravessadores que posteriormente vendiam na Ceasa-

RN. Por fim, Marinho (2009) mostrou que a maior parte das frutas consumidas no município 

de Canguaretama é comprada nesse entreposto, porém, essas frutas eram produzidas por 

pequenos produtores que residiam no próprio município. 

Os trabalhos mostram as interações espaciais, as diversas relações territoriais 

provocadas pela Ceasa-RN, as quais envolvem essa central de abastecimento, no que se refere 

à distribuição de produtos hortifrutigranjeiros, como também uma relação desta instituição 

(formada por um conjunto de empresas atacadistas e distribuidoras) com os supermercados e 

feiras livres de Natal. Essas interações ocorrem de forma mais intensa no contexto regional, 

ou seja, nas proximidades do município de Natal, onde está localizada a Ceasa-RN. Por isso, 

essa infraestrutura de abastecimento tem uma importância peculiar na reestruturação da 

dinâmica territorial do abastecimento alimentar no Rio Grande do Norte. 



64 
 

Assim, os circuitos da economia urbana são parte intrínseca da formação socioespacial 

do Brasil, portanto, do uso do território brasileiro. Os circuitos da economia urbana estão 

diretamente associados à histórica criação e evolução das centrais de abastecimento no Brasil. 

Portanto, os circuitos da economia urbana ajudam a explicar a constituição das centrais de 

abastecimento alimentar, assim como, a formação socioespacial do Brasil. 
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3 AS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR E O ALARGAMENTO DAS 

ESCALAS: AS INTERAÇÕES ESPACIAIS DA CEASA-RN 

 

 O período técnico-científico-informacional tem início após a Segunda Guerra 

Mundial, mas, só se consolida na década de 1970 (Santos, 1996). Esse período tecnológico e 

informacional tem como principal característica a união da técnica com a ciência, a 

tecnologia, a tecnociência, sob os ditames da era da informação. Assim, os objetos tendem a 

ser ao mesmo tempo técnicos (tecnológicos) e informacionais, pois, os objetos produzidos já 

são eles próprios um conjunto de informações devido às intencionalidades de sua produção e 

localização
14

. O meio resultante desse atual período é o meio técnico-científico-

informacional, que é a expressão geográfica da globalização, ou seja, este período está 

acompanhado das ideologias da globalização econômica e do neoliberalismo político. Essa 

tentativa de homogeneização da globalização é ditada por suas unicidades do período – a 

unicidade da técnica, da informação e do capital. 

 Este período se caracteriza pela densidade técnica, informacional e comunicacional, 

pela existência do conhecimento enquanto um recurso político e econômico, pela 

subordinação dos territórios nacionais à economia internacional, pelas guerras dos lugares 

através da produtividade espacial, pelo imperativo da fluidez alicerçada na fixidez, pela crise 

ambiental, e principalmente pelo o alargamento dos contextos econômicos, políticos, culturais 

de uma escala local ou regional para a global. Nesse sentido de alargamento dos contextos, 

aumenta-se a complexidade dos circuitos da economia urbana, ampliando-se as interações 

espaciais dentro e entre os circuitos, e suas respectivas escalas de atuação
15

. 

 A escala, para Corrêa (2011) pode ter uma acepção de tamanho (por exemplo, 

economia de escala), uma concepção cartográfica (escala cartográfica), uma dimensão 

espacial (escala geográfica – local, regional, territorial, global), e uma perspectiva conceitual 

(ambiental, econômica, politica e cultural). Nesse sentido, o alargamento dos contextos no 

                                                           
14

 Neste período, os objetos técnicos tendem a ser ao mesmo tempo técnicos e informacionais, já que, graças à 

extrema intencionalidade de sua produção e de sua localização, eles já surgem como informação; e, na verdade, a 

energia principal de seu funcionamento é também a informação. Já hoje, quando nos referimos às manifestações 

geográficas decorrentes dos novos progressos, não é mais de meio técnico que se trata, estamos diante da 

produção de algo novo, a que estamos chamando de meio técnico-científico-informacional (Santos, 1996, p. 

190). 
15

 O alargamento dos contextos “são as novas possibilidades de fluidez que estão na base dessa formidável 

expansão do intercâmbio. Aumenta exponencialmente o número de trocas e estas ocupam um número 

superlativo de lugares em todos os continentes multiplicando-se o número e a complexidade de conexões” 

(Santos, 1996, p. 202). 
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período técnico-científico-informacional amplia as escalas dos lugares em todas as dimensões 

apresentadas.  

 A escala geográfica gera outro problema quanto à complexidade da análise, sendo 

também confundida com a escala cartográfica. A escala cartográfica é uma escala matemática, 

de projeção, quanto maior a escala cartográfica menor será a área abarcada e maior será a 

quantidade de detalhes que poderão ser observados na projeção (carta ou mapa). A escala 

geográfica é uma escala de análise, a dimensão espacial do fenômeno estudado, inversamente 

à escala cartográfica, quanto maior a escala geográfica maior é a área de abrangência do 

fenômeno estudado.  

 Alguns pesquisadores, em especial os geógrafos, cometem o erro de pensar que quanto 

menor a escala geográfica maior será o nível de análise do fenômeno. Isso é um equívoco, 

pois, a escala geográfica “não define, portanto, o nível de análise, nem pode ser confundida 

com ele, estas são noções independentes conceitual e empiricamente” (Castro, 1995, p. 123). 

O fenômeno estudado pode ter uma complexidade, pode ser analisado em um nível 

aprofundado independente da escala geográfica (global, nacional, regional, local) utilizada. O 

que vai tornar a análise aprofundada é o método, a teoria, as categorias utilizadas pelo 

pesquisador. A dinâmica territorial também ocorre em diferentes escalas, sofrendo influências 

externas e internas.  

  

3.1 A cidade de Natal no período técnico-cientifico-informacional 

 

De acordo com Santos & Silveira (2001), no Brasil, o advento do período técnico-

científico-informacional, desde a década de 1970, tem como consequência a renovação da 

materialidade do território nacional, o conhecimento do território através da égide da 

informação, a reorganização produtiva do território, novos circuitos espaciais de produção 

associados aos novos círculos de cooperação e a redistribuição da população que provoca uma 

redistribuição do emprego e do consumo. 

A renovação da materialidade do território nacional ocorre através do crescimento das 

empresas de construção civil, criação de canais de irrigação, barragens, adutoras, novos 

aeroportos e portos nacionais e internacionais, novas ferrovias, rodovias e hidrovias. Além 

disso, houve a difusão da energia elétrica, a criação de refinarias de petróleo e dutos de óleo e 

gás. Também houve o desenvolvimento das telecomunicações, com a telefonia fixa e móvel, 

além de investimentos do agronegócio, (inseticidas, pesticidas, corretores de solos, e insumos 
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agrícolas). Por fim, verificam-se os investimentos ocorridos em pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico. 

O conhecimento do território nacional através da informação em tempo real, a 

cognoscibilidade do território, a convergência do tempo e dos momentos, fez com que, desde 

a década de 1970, se constituísse um meio técnico-científico-informacional no território 

brasileiro, não ocorrendo de forma homogênea, mas a partir de algumas áreas e pontos do 

território. Assim, o meio geográfico atual se materializou de formas diferentes em locais 

diferentes do território, tornando-se mais densos nos pontos e áreas onde há uma maior 

densidade de técnica, ciência e informação. 

A reestruturação do território nacional é caracterizada pela desconcentração industrial, 

saindo da Região Metropolitana de São Paulo e de outras capitais como Rio de Janeiro e Belo 

Horizonte e se interiorizando, mas mantendo a centralização da gestão nessas metrópoles. 

Essa reestruturação também é caracterizada pela “guerra dos lugares”, a exemplo da criação 

da Zona Franca de Manaus, uma área de livre produção, na qual as empresas estão isentas de 

impostos. Outro fator importante foi a modernização da agricultura, através da especialização 

produtiva de áreas do território. 

Os novos circuitos espaciais de produção oriundos dos novos ramos industriais, 

agroindustriais e mineradores, provocou a criação de novos círculos de cooperação. Nesse 

contexto, nota-se a criação das centrais de abastecimento, de frigoríficos, de supermercados, 

as permanências das feiras livres, e a criação e difusão dos shopping centers. Também, para 

facilitar a circulação dos circuitos espaciais, houve mais investimentos públicos e privados no 

transporte aéreo, ferroviário, rodoviário e hidroviário (incluindo os longos cursos, a 

cabotagem, e a navegação interior). Outro fator importante é o sistema financeiro marcado 

pela diversificação topológica dos bancos e praças financeiras, provocando uma verdadeira 

financeirização da sociedade e em especial do território. 

A redistribuição da população é caracterizada pela evolução demográfica, formando 

uma população urbana e não urbana. O período técnico-científico-informacional também é 

marcado pela intensificação das migrações internas e externas em relação ao território 

nacional. A migração provoca também um intenso processo de urbanização, no qual há um 

paradoxo entre a metropolização e desmetropolização. Pode-se dizer que há uma involução 

metropolitana das principais cidades brasileiras e um crescimento significativo da população e 

da dinâmica socioespacial das denominadas cidades intermediárias. Assim, as metrópoles, 

capitais e cidades intermediárias são concentradoras de empregos, assim como de 

subempregos e desempregos, além de serem os locais onde surgem novas profissões e tipos 
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de empregos. Também houve, por fim, a expansão e o aprofundamento do consumo no 

território através de uma melhoria das rendas dos pobres, apesar da concentração de renda nas 

mãos de poucos indivíduos. Por fim, houve melhorias dos níveis de vida, mesmo que 

incipiente, como na distribuição de energia elétrica, nos equipamento para o lar, na educação, 

na saúde, no turismo e no lazer, e no consumo de cultura e informação. 

 Em síntese, o Brasil, no atual período técnico-científico-informacional, e os desafios 

que o país tem para o século XXI, se caracterizam pela dinâmica de um país unitário, 

provocado pela integração territorial, marcado pela superposição da dinâmica modernizadora 

e urbanizadora da globalização (Santos & Silveira, 2001). Essas lógicas globais reorganizam 

o território, no qual o espaço nacional é usado pela economia internacional. 

 Observa-se também, de um lado, a concentração de técnica, ciência e informação na 

denominada Região Concentrada (formada pelos estados do Sudeste e Sul do Brasil) que se 

torna um espaço de densidade, de fluidez, de rapidez, de luminosidade, um espaço que manda. 

De outro lado, há uma menor concentração ou quase inexistência de técnica, ciência e 

informação, nas regiões da Amazônia (região Norte do Brasil), Nordeste e Centro Oeste, que 

se tornam espaços rarefeitos, viscosos, lentos, opacos, espaços que obedecem. Assim, as 

diferenciações territoriais e as diferenciações regionais da urbanização provocam a existência 

de quatro regiões no Brasil e duas áreas da nova lógica entre o centro e a periferia, na medida 

em que o centro também é formado por periferias e a periferia também é formada por centros. 

O crescimento das metrópoles, das capitais e das cidades intermediárias faz surgir 

simultaneamente uma nova riqueza e uma nova e intensa pobreza nas cidades brasileiras. A 

psicosfera do período técnico-científico-informacional se generaliza no território nacional ao 

mesmo tempo em que a tecnosfera se concentra em algumas áreas e pontos do território. 

A economia política do território nacional, no atual período de globalização, provoca 

uma nova ordem espacial, caracterizada pela: superposição das divisões do trabalho (técnica, 

social e territorial); existência de um espaço corporativo; imposição da lógica territorial das 

empresas; ampliação dos contextos, com interações espaciais em diferentes escalas; o uso 

corporativo e competitivo do território; a “guerra dos lugares” em diferentes escalas; a 

intensificação da técnica, ciência e informação empregada na circulação; a instabilidade do 

território; as especializações produtivas do território que tem interesses externos a este; as 

desarticulações resultantes da integração territorial; a desvalorização e revalorização do 

território; e os imperativos do neoliberalismo e da globalização que usam o território, 

coexistindo novos e velhos arranjos espaciais, racionalidades e solidariedades.  
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 No Nordeste, o atual período técnico-científico-informacional, de acordo com 

Andrade (2005)
16

, é caracterizado pela consolidação e evolução do capitalismo na agricultura, 

através de um importante papel do Estado na produção de infraestruturas para o sistema 

empresarial do campo, da mesma forma que é marcado pelo intenso processo de urbanização. 

Esses dois processos tiveram implicações ecológicas e sociais tanto no campo quanto na 

cidade. 

 No campo nordestino, segundo Andrade (2005), estagnaram-se as economias 

tradicionais, a saber: o beneficiamento artesanal da cana de açúcar na Zona da Mata, a 

cotonicultura no Agreste, a pecuária no Sertão, e a produção de palmeiras no Meio Norte. 

Assim, as mudanças nas atividades agrícolas vieram através da consolidação do agronegócio 

açucareiro na Zona da Mata, a expansão da soja no Oeste Baiano e no sul do Maranhão e do 

Piauí, além da expansão da agricultura de frutas tropicais no Sertão, principalmente nos vales 

dos rios São Francisco, Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi-Mossoró, tudo isso com recursos do 

Programa de Desenvolvimento das Áreas Integradas do Nordeste (Polonordeste). 

 Entre os processos de modernização do campo no Nordeste, Haesbaert (1996), destaca 

a presença dos “gaúchos” (os sulistas) no Nordeste. A área que é denominada frequentemente 

de o “novo” Nordeste, que seria muito mais uma extensão do agronegócio do Centro Sul, é 

formada pelo Oeste Baiano, pelo Sul do Piauí e pelo Sul do Maranhão. Grupos empresariais 

dessas áreas associados a agronegócio de produção da soja, um dos vetores modernizantes da 

agricultura no período de globalização, construíram, através do poder ideológico, um 

movimento para a criação dos respectivos estados federados, do São Francisco, Gurguéia e 

Maranhão do Sul, que daria um maior alcance aos interesses políticos e econômicos desses 

grupos. 

 Ainda sobre a modernização do campo no Nordeste, Castro (1996) foca a dualidade do 

discurso sobre a seca, fenômeno natural comum na região, principalmente no Sertão. De um 

lado a elite política e os empresários tradicionais, as oligarquias da região colocam a seca 

como falta de chuva, miséria, hostilidade, analfabetismo, doença, descapitalização, sendo um 

fenômeno simbólico para a manutenção do poder político e econômico desses grupos 

oligárquicos nordestinos. Do outro lado, para os novos atores econômicos, o agronegócio da 

fruticultura irrigada, a seca do clima tropical semiárido é vista como uma potencialidade, um 
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 A primeira edição dessa obra de Manuel Correia de Andrade data do ano de 1963. Nesta primeira edição o 

autor não trata da questão da globalização na região Nordeste. Porém a edição utilizada, publicada em 2005, há 

acréscimos de capítulos, entre eles, um que retrata o processo de globalização no Nordeste. 
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recurso para o soerguimento da economia regional, aliada a tecnologia de produção de frutas 

tropicais, que contradiz o discurso das oligarquias tradicionais. 

 Para Andrade (2005), nas cidades nordestinas, o processo de urbanização, imposto 

pelos vetores modernizantes da globalização, trouxe para as principais cidades nordestinas um 

processo de industrialização, principalmente através dos recursos oriundos da 

Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). As cidades também 

contaram com um processo de turistificação, no qual a atividade turística torna-se um dos 

carros chefes da economia das capitais nordestinas, principalmente com os investimentos 

oriundos do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (Prodetur-NE), com a 

ampliação e embelezamento de avenidas, instalação de uma rede hoteleira e, 

consequentemente, uma rede de serviços gastronômicos e com qualificação de mão de obra.  

 Por fim, houve uma modernização e expansão do comércio moderno e dos serviços 

modernos, principalmente nas capitais nordestinas e em algumas cidades intermediárias da 

região, através da iniciativa privada, com o apoio estatal, investindo em shopping centers, 

hipermercados e supermercados, lojas de departamentos, entre outros serviços modernos de 

média e alta complexidade. 

 No Rio Grande do Norte, o período técnico-científico-informacional é marcado, de 

acordo com Felipe (2010), pela falência das economias tradicionais, a saber: a produção não 

mecanizada de cana de açúcar e derivados no litoral oriental, a mineração de gipsita em 

Mossoró e de scheelita em Currais Novos, a produção não mecanizada de sal em Macau, 

Areia Branca e Mossoró, a produção de algodão, a de cera de carnaúba, a da pecuária leiteira 

e de corte, da oiticica, do agave ou sisal, além da agricultura de subsistência no sertão e no 

agreste potiguar. 

 Com a decadência dessas economias tradicionais, segundo Felipe (2010), surgem as 

novas economias em quatro contextos. O primeiro contexto é formado pela industrialização e 

pela construção civil. A industrialização é incipiente em relação a outros estados federados 

brasileiros, incentivada pela Sudene, destacam-se a criação dos parques industriais de Natal e 

de Mossoró, além da extração e refinamento do petróleo e do sal no litoral setentrional, 

destacando-se nessas últimas atividades os municípios de Mossoró, Macau, Guamaré e Areia 

Branca. A construção civil, num primeiro momento, nos idos dos anos 1960/70, foi 

incentivada pelos recursos do Banco Nacional de Habitação (BNH) e pela criação de 

conjuntos habitacionais junto a Companhia de Habitação do Rio Grande do Norte (Cohab-

RN) e junto ao Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais (Inocoop). 

Recentemente, a construção civil vem sendo beneficiada pelo Programa Minha Casa Minha 
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Vida, que financia casas e apartamentos em diversos municípios do estado do RN. O segundo 

contexto é formado pelo agronegócio – através de empresas de culturas irrigadas de frutas 

tropicais como a Del Mont Fresh Produce e a Agrícola Famosa, além das extintas Mossoró 

Agronegócio S.A (Maisa), Frutas do Nordeste Ltda (Frunorte) e Nolem –, e pela 

carcinicultura no litoral setentrional e oriental e da caprinocultura no sertão do RN. O terceiro 

contexto de modernização é formado pelo turismo com destaque para Natal, Tibau do Sul, 

Touros e as adjacências desses municípios. Enfim, o último contexto é formado pela expansão 

do comércio e serviços modernos, como shopping centers, hipermercados e supermercados, 

lojas de departamento, lojas de artigos de luxo e concessionárias de veículos automotores, 

instituições de ensino superior, serviços de saúde de média e alta complexidade
17

 etc., com 

destaque para os municípios Natal e Região Metropolitana
18

, Mossoró, Caicó e Pau dos 

Ferros. 

Em Natal, capital do estado do RN, o advento do período técnico-científico-

informacional é caracterizado por três contextos de modernização (a industrialização junto 

com a construção civil, o turismo, e o comércio e serviços modernos), das quatro apresentadas 

por Felipe (2010). O primeiro contexto de modernização em Natal é marcada pela 

industrialização e pela construção civil. A industrialização, mesmo que incipiente, teve início 

na década de 1970, foi financiada pela Sudene, que promoveu a criação do Parque Têxtil 

Integrado e do Distrito Industrial de Natal. Essas indústrias inicialmente localizavam-se nos 

limites do município de Natal e, desde a década de 1990, têm se descentralizado para outros 

municípios da Região Metropolitana como Macaíba, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. 

Em relação à construção civil, Costa (2000) destaca que nesse processo se inserem as 

políticas de construção de conjuntos habitacionais populares pela Cohab-RN, voltados para as 

classes mais pobres, e pelo Inocoop, voltadas para as classes médias. Os conjuntos 

habitacionais de ambas as companhias de habitação eram financiados pelo BNH, que 

contribuiu significativamente para expansão urbana horizontal da cidade de Natal. 

A construção civil, de acordo com Costa (2000), também foi responsável pelo início 

do processo de verticalização da cidade. O primeiro momento da verticalização ocorreu na 
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 Os serviços de saúde de alta e média complexidade estão restritos a Natal e Região Metropolitana, e em alguns 

casos em Mossoró, não sendo encontrados em Caicó e Pau dos Ferros, por isso esses últimos elementos dos 

serviços modernos devem ser relativizados, não sendo uma unanimidade nessas cidades mais dinâmicas 

elencadas posteriormente no texto. 
18

 A Região Metropolitana de Natal (RMN) é formada pelos municípios de Natal, Parnamirim, Macaíba, São 

Gonçalo do Amarante, Extremoz, Ceará Mirim, Monte Alegre, São José do Mipibu e Nísia Floresta. Há uma 

controvérsia sobre a legitimidade e existência de tal região metropolitana. No entanto, entenderemos a RMN 

como um pacto entre municípios, um território administrativo, aprovado pelo poder legislativo e executivo do 

estado do RN e formalizado em 1997. 
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década de 1970, o qual se configura como o início de um processo contínuo, concentrando-se 

nos bairros de Cidade Alta e de Petrópolis. O segundo momento, no início da década de 1980, 

é marcado pela intensificação da verticalização, com destaque para os bairros de Tirol, Barro 

Vermelho e Lagoa Seca e, o final da referida década, marca uma paralisação, uma inércia 

desse processo. A década de 1990 se caracteriza pela retomada da verticalização, 

principalmente nos bairros de Lagoa Nova e Candelária. A tendência atual do século XXI, 

apesar de uma relativa pulverização do processo de verticalização nas Zonas Leste e Sul da 

cidade, há uma tendência de concentração nos bairros de Capim Macio, Ponta Negra e 

Neópolis. Ainda em relação às tendências, o setor da construção civil vem sendo bastante 

beneficiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, que financia as 

construtoras e proporciona o acesso à moradia para uma maior parcela da população 

brasileira. Em natal, essa expansão ocorre ao longo dos bairros de Neópolis, Pitimbu e 

Planalto. Entre outras, destacam-se como as principais empresas da construção civil que 

atuam em Natal: Moura Dubeux, Delphi, Colmeia, MRV Engenharia, Método Construtivo, 

Cyrela e Ecocil. 

O segundo contexto de modernização, em Natal e adjacências, refere-se ao turismo
19

. 

As atividades e ações, estatais e privadas, diretamente ligadas ao turismo através das obras de 

infraestrutura ocorreram, de acordo com Furtado (2005), a partir da década de 1970 e se 

prolongaram até os dias atuais, como o Projeto Parque das Dunas – Via Costeira, a construção 

de infraestrutura viária para circulação de fluxos como os viadutos de Ponta Negra e Quarto 

Centenário em Lagoa Nova, urbanização da orla marítima de todas as praias da cidade (Ponta 

Negra, Via Costeira, Areia Preta, Praia do Meio, dos Artistas, do Forte, e Redinha), 

pavimentação, duplicação, e embelezamento de avenidas Roberto Freire, Salgado Filho e 

Prudente de Morais, além disso, houve a ampliação da rede hoteleira, concentrada em Ponta 

Negra e na Via Costeira, além da ampliação das redes de restaurantes e bares nas avenidas 

anteriormente destacadas, reformas do terminal rodoviário da Cidade da Esperança e do 

aeroporto Augusto Severo em Parnamirim, conhecido como aeroporto de Natal. 

Esse investimento no turismo, segundo Furtado (2000), ocorreu através de três eixos 

viários da cidade que transpassam as Zonas Leste e Sul: a Avenida Engenheiro Roberto 

Freire, antiga estrada para Praia de Ponta Negra, denominada pela referida autora, juntamente 

com a Via Costeira, de primeiro eixo, a vitrine do turismo; a Avenida Senador Salgado Filho / 

                                                           
19

 Apesar de o turismo estar atrelado em grande parte aos comércios e serviços modernos, principalmente em 

relação a hospedagem e a gastronomia, considera-se um contexto exclusivo, pois esse processo tem uma 

dimensão específica para a cidade de Natal. Deixando para a expansão de estabelecimentos modernos, como os 

hipermercados, os supermercados e os shoppings centers, entre outros como comércios e serviços modernos. 
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Hermes da Fonseca, o segundo eixo denominado de o espaço de contato do turismo e da 

cidade; e a Avenida Prudente de Morais, denominada de terceiro eixo ou espaço vertebrador 

da cidade.  

A participação da cidade de Natal como sede da Copa do Mundo de futebol masculino 

em 2014, está acarretando novos investimentos em infraestrutura, com destaque para a 

construção do estádio Arena das Dunas
20

, erguido onde situava-se o antigo estádio Machadão. 

Além disso, está prevista a reforma da Avenida Engenheiro Roberto Freire, a construção do 

novo aeroporto da Região Metropolitana de Natal, em São Gonçalo, e a reforma do porto de 

Natal. Esses investimentos novamente deverão atender, sobretudo, aos interesses dos agentes 

econômicos hegemônicos em detrimento dos interesses da população local. Destacam-se 

como os principais empreendimentos hoteleiros de Natal, entre outros: Imirá Plaza, Vila do 

Mar, Pestana Natal Beach Resort, Parque da Costeira, Sehrs Natal Grand Hotel, Porto do Mar, 

Marsol Beach Resort, Ocean Palace e Praia Mar, localizados principalmente na Via Costeira e 

no bairro de Ponta Negra. 

O terceiro contexto de modernização em Natal é o comércio moderno e os serviços 

modernos. Entre as atividades dessa nova terciarização destacam-se: os shoppings centers 

(Natal Shopping, Midway Mall, Norte Shopping, Cidade Jardim, Via Direta, Praia Shopping); 

as redes de hipermercados (Hiper Bompreço, Carrefour, Extra), supermercados varejistas 

(Nordestão, Rede Mais, Super Show, Favorito, Supercop), supermercados atacadistas (Makro, 

Atacadão, Sam‟s Club, Super Fácil Atacado); as lojas de departamento (Riachuelo, C&A, 

Renner, Rio Center, Marisa, Lojas Americanas); as lojas de eletrodomésticos (Lojas Maia – 

Magazine Luiza, Insinuante, Rabelo, Laser Eletro, Atacadão dos Eletros); os bancos (Banco 

do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco, Santander etc.); as concessionárias de 

automóveis de diversas marcas (Fiat, Chevrolet, Ford, Volkswagen, Peugeot, Renault, 

Citroën, Toyota, Mitsubishi, Hyundai, Jac Motors etc.); e os serviços de média e alta 

complexidade de saúde e educação, na instância pública e privada. O comércio moderno, 

principalmente as lojas revendedoras de eletrodomésticos e as franquias revendedoras de 

carros, também foram subsidiadas direta ou indiretamente pelo Estado, através do programa 

de redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para a linha branca de 

eletrodomésticos e para automóveis novos. Este processo fez com que as fábricas e as 
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 O estádio Arena das Dunas não é uma infraestrutura socialmente significativa, quando comparado às 

necessidades de investimentos, na cidade de Natal, e nas cidades brasileiras que sediarão jogos da copa, em 

infraestrutura de saúde, transporte e mobilidade urbana. Porém, se constitui, sim, em uma infraestrutura, um 

objeto, uma forma espacial, que tem função de prática esportiva, lazer, entretenimento, espetáculos, como 

também, para a acumulação e reprodução do capital. 
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franquias e revendedoras de eletrodomésticos e automóveis sobressaíssem à crise econômica 

mundial ocorrida no ano de 2008. 

A expansão do comércio e os serviços modernos em Natal ocorre ao longo e nas 

adjacências das principais avenidas da cidade, as denominadas por Gomes et al (2000) de 

“vias expressas de circulação”, a saber: Engenheiro Roberto Freire, Ayrton Senna, Senador 

Salgado Filho, Hermes da Fonseca, Prudente de Morais, Capitão Mor Gouveia, Bernardo 

Vieira, Tomaz Landim e João Medeiros Filho.  

A expansão, inicialmente das indústrias na Região Metropolitana de Natal (RMN), e, 

posteriormente, da construção civil, do turismo, e do comércio e serviços modernos, é causa e 

consequência do crescimento demográfico na capital potiguar, ou seja, do crescimento da 

força de trabalho para esses setores econômicos. Além disso, Natal é a capital do estado do 

RN, formada por diversos órgãos públicos, os setores administrativos dos poderes executivo, 

legislativo e judiciário do próprio município e do estado do Rio Grande do Norte, atraindo 

uma maior quantidade de pessoas. Essa força de trabalho, que cresceu e cresce em Natal, 

também se torna mercado consumidor desses comércios e serviços modernos, 

retroalimentando o processo de produção e circulação de capital. A Tabela 06 mostra o 

crescimento populacional do município de Natal entre 1950 e 2010. 

 

Tabela 06 – Evolução populacional da cidade de Natal - (1950-2010) 

Ano 
População 

Total 

Variação 

Absoluta 

Variação 

Percentual (%) 

1950 

 

103.215 

 

- 

 

- 

 

1960 

 

162.537 

 

59.322 

 

57,5 

 

1970 

 

270.127 

 

107.590 

 

66,2 

 

1980 

 

428.721 

 

158.594 

 

58,7 

 

1991 

 

606.681 

 

177.960 

 

41,5 

 

2000 

 

709.536 

 

102.855 

 

17,0 

 

2010 803.739 94.203 13,3 

Fonte: IBGE - Sidra - Censo Demográfico - Natal (2010). 

 

Apesar de se visualizar na tabela que o maior crescimento percentual da população de 

Natal foi de 66,2% entre 1960 e 1970, observa-se que o ápice do crescimento populacional na 

cidade, após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu entre 1980 e 1991, com o crescimento 

absoluto de 177.960 habitantes, vinculado tanto ao movimento migratório quanto ao próprio 

crescimento vegetativo no município. Desde a década de 1990, a dinâmica populacional está 
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tomando o mesmo rumo da população brasileira como um todo que é o crescimento 

desacelerado. Este processo é justificado pelos novos padrões familiares brasileiros, de 

pessoas que vivem sozinhas, casais que não querem filhos, casais que têm um ou dois filhos. 

Ao mesmo tempo em que houve essa expansão dos comércios e serviços modernos, 

neste referido período, houve um crescimento e expansão das atividades ditas tradicionais, 

destacando-se, a existência de alfaiates e costureiras na produção de roupas, sapateiros na 

produção de calçados, a proliferação de ambulantes, camelôs, o crescimento do número de 

feiras livres, a coexistência dos mercados públicos, barbearias, bares (botecos), mercearias, 

quitandas, salões de beleza não modernizados, mercadinhos e camelódromos. 

Assim, a constituição do período técnico-científico-informacional em Natal ocorre 

com a expansão da divisão do trabalho e com a intensificação do espaço dividido, tornando 

cada vez mais complexo os circuitos da economia urbana, o circuito superior e o circuito 

inferior. A força de trabalho desse circuito inferior é formada principalmente por pessoas que 

não conseguiram se inserir nas atividades industriais, de construção, do turismo e dos 

comércios e serviços modernos, devido à falta de qualificação profissional, ou à falta de 

instrução técnica ou até mesmo por vontade própria de ser independente e ter o “próprio 

negócio”. 

O circuito inferior é tachado, muitas vezes, principalmente pelo Estado e por seus 

órgãos e instituições de planejamento e pesquisa, como o setor informal, embora este o 

constitua juntamente com uma parte do denominado setor formal (Santos, 1978). O circuito 

inferior é denominado de “setor informal”, transmitindo a ideia de que existe um “setor 

formal”, desenvolvido, coerente, eficiente e racional, em face de um “setor informal”, não 

desenvolvido, tradicional, inarticulado, arcaico, ineficiente e irracional
21

. Portanto, a 

economia dos pobres é analisada muitas vezes de forma preconceituosa, pois é considerada 

arcaica, tradicional, insalubre, parasitária, “informal”. A adoção do termo “setor informal” 

leva a imaginar que todas as atividades do circuito inferior deveriam ser “formalizadas”. A 

“formalização” pode causar um grau elevado de falências no circuito inferior ou uma maior 

dificuldade de manutenção da atividade, pois, o dinheiro utilizado para o pagamento de 

impostos é retirado da mesma fonte de dinheiro necessária à sobrevivência pessoal e familiar 

dos agentes desse circuito. 
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 “Para poder-se rotular uma ação humana de irracional, é preciso estar em condições de provar que essa ação 

não possui um objetivo permanente nem um comportamento suficientemente firme para resultar em normas 

efetivas. E no circuito inferior existem – conforme julgamos já ter demonstrado – alguns relacionamentos que se 

repetem em toda parte e todo o tempo, entre agentes, entre agentes e clientes, no exercício da própria atividade e 

na sua significação global dentro da sociedade” (Santos, 1978, p. 44). 
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No Mapa 04 estão representados os estabelecimentos, diretamente relacionados com o 

abastecimento de produtos hortifrutigranjeiros, como: os hipermercados de Natal (dois 

hipermercados Carrefour, da rede internacional Carrefour; dois Hiper Bompreço, da rede 

internacional Wal Mart; e dois hipermercados Extra, pertencentes à rede nacional Pão de 

Açúcar); os supermercados atacadistas (uma unidade Makro, da rede nacional homônima; 

duas unidades do Atacadão, da rede internacional Carrefour; uma unidade Sam‟s Club, da 

rede internacional Wal Mart; e um Super Fácil Atacado, da rede local Nordestão). Além dos 

hipermercados e atacadistas, foi representada a rede de supermercados Nordestão, que foi a 

primeira e é a principal rede da cidade, sendo um alvo, uma meta a ser batida pela 

concorrência, ou seja, todos os representantes de supermercados e hipermercados 

entrevistados viam o Nordestão como a principal concorrência. Essa é também a única rede de 

supermercados da cidade com um atacado próprio, tendo o mesmo público alvo dos grandes 

grupos nacionais e internacionais. As demais redes de supermercado não foram representadas, 

pois, o público alvo das mesmas é outro, e não possuem a mesma estrutura organizacional do 

Nordestão. Por fim, foram representadas as principais feiras livres da cidade – denominadas 

de feiras âncoras – os mercados públicos e a Ceasa-RN. 

No mapa 04, nota-se que há um predomínio do circuito superior associado ao 

abastecimento de hortifrutigranjeiros (hipermercados, supermercados e atacadistas) nos 

bairros de Tirol, Lagoa Nova, Candelária, Capim Macio e Neópolis. Há o predomínio de 

elementos do circuito inferior (feiras livres e mercados públicos) nos bairros de Cidade da 

Esperança, Quintas, Rocas, Redinha, Lagoa Azul e Nossa Senhora da Apresentação. Há uma 

maior heterogeneidade entre os circuitos da economia urbana, associados ao abastecimento de 

hortifrutigranjeiros nos bairros do Alecrim, Cidade Alta, Potengi e Igapó. 

Essas características, de uma maior heterogeneidade e complexidade dos circuitos da 

economia urbana nos bairros da Cidade Alta e do Alecrim, são especificas do que Santos 

(1979) denominou de circuito inferior central. Nas cidades de maior porte, aquelas que têm 

um maior nível e número de funções urbanas, a economia urbana não moderna é formada pelo 

circuito inferior central e o circuito inferior residencial. O primeiro está relacionado à 

localização privilegiada, junto com as atividades modernas do centro da cidade, sendo sua 

clientela, muitas vezes, a mesma do circuito superior. O segundo está associado às 

necessidades básicas e imediatas da população dos bairros mais afastados do centro da cidade. 
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Mapa 04 – Os principais elementos de comércios e serviços, associados à circulação de hortifrutigranjeiros 

e as principais avenidas de Natal-RN. 
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Observa-se, também, no Mapa 04, que os hipermercados, supermercados e os 

atacadistas concentram-se em três “vias expressas de circulação”: Senador Salgado Filho, 

Engenheiro Roberto Freire e Prudente de Morais. Tais avenidas perpassam os bairros de 

status quo da cidade de Natal: os da Zona Sul (Ponta Negra, Capim Macio, Neópolis, 

Pitimbu, Candelária e Lagoa Nova); e os da Zona Leste (Tirol, Lagoa Seca, Barro Vermelho e 

Petrópolis)
22

. Apenas quatro das oito principais feiras da cidade estão às margens dessas vias 

expressas, a saber: Cidade da Esperança, na Av. Capitão Mor Gouveia; Carrasco (no bairro 

das Quintas), na Av. Bernardo Vieira; Panorama, na Av. João Medeiros Filho; e Igapó, na Av. 

Tomaz Landim. Também se observa o mercado de Petrópolis na Hermes da Fonseca. A 

Ceasa-RN está localizada na Av. Capitão Mor Gouveia, que tem conectividade com as demais 

vias expressas. Tais aspectos mostram os diversos usos do território por diferentes agentes, 

nos quais os agentes modernos do circuito superior precisam dos fixos, as avenidas expressas, 

para viabilizar uma maior velocidade dos fluxos, um fluidez relativa, pois outrora os fluxos 

tornam-se lentos devido aos congestionamentos, e os fixos já não proporcionam mais seu 

maior objetivo a aceleração do processo de circulação de capital. 

As atividades dos comércios e serviços modernos, relacionadas com o abastecimento 

de hortifrutigranjeiros são os hipermercados e os supermercados varejistas ou atacadistas, que 

compõem o circuito superior da economia urbana. Segundo Pintaudi (1984), os 

supermercados surgiram e se expandiram após a crise econômica de 1929, nos Estados 

Unidos, quando os galpões das fábricas, que entravam em falência, passavam por um 

processo de refuncionalização. Também os supermercados quebram com o modelo de venda 

em galpão – por exemplo, nas mercearias –, sem o acesso do cliente diretamente às 

mercadorias, para o padrão de autosserviço (self-service), baseando-se nas lojas de 

departamento que já existiam desde o final do século XIX. Os hipermercados, segundo a 

referida autora, surgiram na França (o Carrefour), na década de 1960, que se constituem em 

um modelo ampliado dos supermercados (que vendem especificamente alimentos, produtos 

de limpeza e higiene, e acessórios domiciliares), adicionando o setor de vestuário, de 

eletrodomésticos, de livros, produtos para automóveis, e ampla área de venda e 

estacionamento, maiores que os supermercados. 

De acordo com Pintaudi (1984), o primeiro supermercado brasileiro foi criado em 

1953, na cidade de São Paulo, o supermercado Sirva-se. Já o primeiro hipermercado brasileiro 
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 “Um grande supermercado ou shopping center seriam incapazes de existir se não fossem servidos por vias 

rápidas, estacionamentos adequados e acessíveis, sistemas de transportes públicos com horários regulares e 

conhecidos e se, no seu próprio interior, as atividades não estivessem subordinadas a uma coordenação” (Santos, 

1996, p. 175). 
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foi o Jumbo Hipermercado, inaugurado em 1972, pertencente ao Grupo Pão de Açúcar, 

localizado em Santo André. Somente em 1975, chega ao Brasil, a rede francesa Carrefour de 

hipermercados. Desde a década de 1970, os supermercados e os hipermercados começam a se 

expandir pelas cidades brasileiras. 

O artigo de Dantas (2007b) mostra que o primeiro supermercado de Natal foi o 

Nordestão (Foto 01), criado em 1973, no bairro do Alecrim, atualmente ainda é a maior rede 

de supermercados de Natal, com 8 lojas. Em 1984, foi inaugurado o primeiro hipermercado de 

Natal, o Hiper Bompreço (Foto 02), pertencente ao grupo Wal Mart, no bairro de Lagoa 

Nova. Na década de 1980, houve uma expansão das redes de supermercados em Natal 

(destacam-se os supermercados Jardinense, Superete Queiroz, São José, Minipreço, Sirva-se 

Supermercados, Pão de Açúcar). Na década de 1990, com a chegada do hipermercado 

Carrefour em 1993, no bairro de Lagoa Nova, os supermercados sofrem com a concorrência 

indo à falência todos os supermercados das redes anteriormente citadas, inclusive os da rede 

nacional Pão de Açúcar. Em meio às frequentes falências, um grupo de pequenos 

supermercados e mercadinhos criaram a Rede Mais, fortalecendo-se diante da concorrência, 

com 12 lojas em Natal. Neste início do século XXI houve uma expansão dos hipermercados, 

com o Hiper BomPreço em Capim Macio, o Carrefour na Zona Norte, e dois hipermercados 

Extras, o primeiro dentro do shopping Midway Mall, e o segundo no bairro de Capim Macio. 

Desde 1999, também vem se expandindo o número de supermercados atacadistas em 

Natal. O primeiro deles foi o da rede Makro (Foto 03), na Zona Sul. Seguido do Atacadão, 

atualmente pertencente ao Grupo Carrefour, com uma loja na Zona Sul e outra na Zona Norte 

da cidade. Depois, também observou-se a recente instalação do Sam‟s Club, pertencente ao 

Grupo Wal Mart, localizado na Zona Sul; e o Super Fácil pertencente ao Grupo Nordestão, 

localizado no bairro de Emaús, município de Parnamirim, Região Metropolitana de Natal. 

Já as atividades do circuito inferior, que se relacionam com o abastecimento 

hortifrutigranjeiro, são os mercados públicos e as feiras livres. De acordo com Pintaudi 

(2011), os mercados públicos existem desde a Antiguidade, nas civilizações da Mesopotâmia. 

Ainda segundo a autora, existe também o registro da existência de mercados públicos na 

América pré-colombiana. No Brasil, esses mercados foram criados concomitantes às feiras 

livres, com a função de abastecimento de produtos alimentícios nas cidades, nos centros 

urbanos em construção. Atualmente, esta função de abastecimento já não é mais evidente 

nesses mercados.  

 

 



80 
 

Foto 01 – Supermercado Nordestão, bairro Alecrim. 

 
 Fonte: www.nordestão.com.br  

 

Foto 02 – Hipermercado Bompreço, Av. Prudente de Morais, bairro 

Lagoa Nova. 

 
Foto: Thiago Augusto Nogueira de Queiroz, set. 2013. 

 

Os primeiros mercados públicos de Natal, segundo Cascudo (1980), foram o mercado 

da Ribeira e o da Cidade Alta, ambos criados no final do século XIX. Posteriormente, na 

primeira metade do século XX, foram construídos os mercados dos bairros Alecrim (Foto 04), 

Petrópolis, Quintas, Redinha e Rocas. Atualmente, somente estes cinco últimos funcionam, os 

dois primeiros foram extintos ainda na primeira metade do século XX. Dos cinco mercados de 

Natal, o da Redinha é exclusivo para venda de peixes e frutos do mar, o das Rocas está em 

reforma há muitos anos, e somente os outros três oferecem a comercialização, embora 
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incipiente, de produtos hortifrutigranjeiros. Juntos, nos três mercados, há apenas cinco lojas 

com comercialização de produtos hortifrutigranjeiros. Os mercados de Natal, atualmente, 

estão em estado de abandono, sendo pouco frequentado por moradores locais e turistas, sendo 

caracterizados mais pela venda de artesanatos, livros e discos velhos nos sebos, e praças de 

alimentação em condições precárias de higiene. 

 

Foto 03 – Supermercado atacadista Sam’s Club, BR-101 / Av. Senador 

Salgado Filho, bairro Candelária. 

 
Foto: Thiago Augusto Nogueira de Queiroz, set. 2013. 

 

Foto 04 – Mercado público de Petrópolis, Av. Hermes da Fonseca, bairro 

Petrópolis.

 
Foto: Thiago Augusto Nogueira de Queiroz, set. 2013. 
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As feiras livres surgiram na Antiguidade, como ponto de encontro para a troca de 

diversos produtos, e foram, ao longo dos séculos, os principais eventos de troca. As feiras 

livres no Brasil surgiram no século XVIII, baseadas ao modelo das feiras medievais da 

Europa. A primeira feira livre de Natal, segundo Cascudo (1980), foi a feira do Passo da 

Pátria, criada no final do século XIX e extinta no início do século XX com a ascensão da feira 

do Alecrim (Foto 05), criada em 1920. Posteriormente à feira do Alecrim, surgiram as feiras 

das Rocas, do Carrasco, e da Cidade da Esperança, ainda na primeira metade do século XX. 

Outras feiras surgiram em Natal ao longo do século passado e no início do século XXI, 

totalizando 23 feiras livres. No entanto, algumas feiras são inexpressivas em termos de 

tamanho e variedade de produtos vendidos. Destacando-se entre elas, as feiras das Rocas, 

Igapó, Carrasco, Panorama, Parque dos Coqueiros, Alecrim, Cidade da Esperança e Nova 

Natal, denominadas de feiras âncoras por Queiroz & Azevedo (2012). 

O comércio de produtos hortifrutigranjeiros na cidade de Natal, no início da década de 

1970, antes da chegada dos comércios e serviços modernos, elementos da globalização 

modernizadora, era concentrado na feira das Rocas na segunda feira, a feira do Carrasco na 

quarta feira, a feira do Alecrim no sábado, e as feiras livres das Quintas, Lagoa Seca e Cidade 

da Esperança no domingo. Além disso, existia toda uma dinâmica socioespacial envolta dos 

mercados públicos do Alecrim, de Petrópolis, das Rocas, das Quintas e da Redinha, este 

último sendo destacado pela culinária potiguar, na comercialização da ginga (peixe pequeno) 

com tapioca.   

Assim, a partir da década de 1970, a comercialização de produtos hortifrutigranjeiros 

não é realizada somente por feiras livres e mercados públicos, sendo o papel dos 

hipermercados e supermercados cada vez mais importantes para essa venda no varejo. Para 

que o território estivesse preparado para a chegada desses vetores modernizantes, e facilitar a 

circulação de frutas, legumes e verduras do produtor em diversas áreas agrícolas do Brasil até 

o consumidor na cidade de Natal, foi instalada, em 1975, a Ceasa-RN para abastecer de forma 

atacadista os supermercados e hipermercados e, consequentemente, as feiras livres e mercados 

públicos. 

A Ceasa-RN (Foto 06) foi criada pelo governo federal, dentro do Segundo Plano 

Nacional de Desenvolvimento, no período da Ditadura Militar no Brasil. Em1988, esta central 

de abastecimento teve seu controle acionário transferido do governo federal para o governo 

estadual do Rio Grande do Norte, no momento de descentralização da gestão das centrais de 

abastecimento no Brasil, com influência do pensamento neoliberal, ocorrido no final da 

década de 1980.  
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Foto 05 – Feira da Cidade da Esperança, Av. Capitão Mor Gouveia, 

bairro Cidade da Esperança. 

 
Foto: Thiago Augusto Nogueira de Queiroz, set. 2013. 

 

Foto 06 – Ceasa-RN, Av. Capitão Mor Gouveia, bairro Lagoa Nova. 

 
Foto: Thiago Augusto Nogueira de Queiroz, set. 2013. 

 

Já no século XXI, com a questão da segurança alimentar e a estratégia de 

modernização e expansão das centrais de abastecimento no Brasil, com o discurso de tornar 

mais eficiente a circulação de hortifrutigranjeiros, o governo federal volta a investir nas 

centrais através do Programa Nacional de Modernização do Mercado Hortifruti (Prohort), que 

objetiva a modernização e a expansão das centrais de abastecimento alimentício no Brasil. 

Nesse contexto, está ocorrendo a modernização da Ceasa-RN, e sua expansão com a 
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instalação de um entreposto em Mossoró-RN, que está pronto desde 2010 e ainda não entrou 

em funcionamento, sendo a área desse novo entreposto abandonada pelo governo estadual e 

sujeita a depredações. Outro fator desse abandono da infraestrutura da Ceasa-RN em Mossoró 

é o fato de existir uma central de abastecimento municipal. A central de abastecimento 

alimentar de Mossoró foi criada em 1977, dentro do sistema Sinac. Porém, com a 

descentralização administrativa das Ceasas, a central de Mossoró foi transferida para o 

governo municipal e não se reintegrou ao sistema nacional, após a criação da Abracen, não 

sendo contabilizada nas estatísticas oficiais da circulação de hortifrutigranjeiros no Brasil. 

Portanto, o principal entreposto de abastecimento de produtos hortifrutigranjeiros no 

estado do Rio Grande do Norte, mais especificamente em Natal e sua Região Metropolitana, é 

a Ceasa-RN. Esta tem o papel concentrar uma variedade de frutas, legumes e verduras 

oriundas de diversas áreas agrícolas do Brasil e do RN, para distribuí-las no atacado para 

supermercados, hipermercados, supermercados atacadistas, feiras livres e mercados públicos. 

Assim, essa central de abastecimento torna-se um importante ponto para o alargamento do 

contexto da cidade de Natal, sendo outro elemento responsável pela inserção desse município 

em uma dinâmica territorial de redes nacionais, regionais e locais, através da circulação de 

produtos hortifrutigranjeiros. 

 

3.2 A Ceasa-RN e o alargamento das escalas: redes geográficas e interações espaciais 

 

O fluxo de pessoas, mercadorias e informações que envolvem as centrais de 

abastecimento, e em especial a Ceasa-RN, formam as redes geográficas. Estas podem ser 

classificadas, de acordo com Corrêa (1996), em alguns padrões como: rede solar, como os nós 

de vias e fluxos vinculados a nós menores; rede dendrítica, padrão no qual a relação do centro 

nodal mais importante com os demais nós assemelha-se a uma rede de drenagem fluvial; a 

rede christalleriana, cujo padrão apresenta uma localização central do maior nível de centro 

nodal, em uma hierarquia rígida; a rede axial, na qual há uma disposição linear dos nós; a rede 

circular, onde se observa um único circuito abarcar todos os nós de forma circular; e a rede de 

múltiplos circuitos, na qual existem várias ligações possíveis entre os nós, ao contrário dos 

demais padrões em que os nós só se ligam por uma única via. Este último tipo de rede 

compõe e é composta pelas centrais de abastecimento, no caso a Ceasa-RN, visto que se 

constituem em lugares, pontos do território onde se interconectam diversos circuitos espaciais 

de produção e seus círculos de cooperação.  



85 
 

Todos os fluxos de pessoas, mercadorias e informação pressupõem a existência da 

rede, estas que constituem o território. A principal característica da rede é a conectividade.  

As redes são linhas que se conectam em determinados pontos – os nós –, os lugares.  Estes 

são os locais de conexão e de poder.  Através dessa propriedade da conexidade, a rede 

solidariza vários elementos. No entanto, ao mesmo tempo em que conectam diversas áreas e 

lugares, as redes também têm um potencial para excluírem regiões, lugares, instituições, 

firmas e grupos sociais
23

. 

Neste caso, as centrais de abastecimentos são lugares que tem a propriedade de 

conectar e solidarizar, ou seja, de agregar em um só ponto diversos fluxos de pessoas, 

mercadorias e informação pertencentes a diferentes circuitos espaciais de produção e seus 

círculos de cooperação. As centrais de abastecimento também se tornam meio para associar 

esses circuitos produtivos de hortifrutigranjeiros com os circuitos da economia urbana. Os 

entrepostos de abastecimento tem a propriedade de associar diversos elementos do território, 

como também podem excluí-los, pois, a inclusão de determinados agentes pressupõe 

dialeticamente a exclusão de outros. 

As redes são “um conjunto de localizações geográficas interconectadas entre si por 

certo número de ligações” (Corrêa, 1996, p. 107). Para o referido autor, as redes são 

compostas por uma dimensão organizacional, uma temporal e outra espacial. A dimensão 

organizacional se associa à dimensão temporal em relação à origem e à história das redes. A 

dimensão organizacional também abarca os agentes sociais que participam direta e 

indiretamente, bem como a função, a finalidade, a existência, a formalização e a organicidade 

dessas redes. A dimensão temporal se associa a dimensão espacial no que corresponde à 

natureza, ao tipo, à velocidade e à frequência dos fluxos de mercadorias, pessoas e 

informações. Os fluxos que se destinam para e se originam das centrais de abastecimento 

formam suas dimensões espaciais, de acordo com a escala, a conectividade e a forma espacial. 

As centrais de abastecimento são ao mesmo tempo formadas por redes e elas próprias 

constituem uma rede. Nesse sentido, são lugares que conectam diversas redes, diversos 

circuitos espaciais de produção, diversos círculos de cooperação, e os circuitos da economia 

urbana. Também são redes, pois, na origem delas, mais precisamente em 1972, estava 

associada a criação do Sinac, um sistema que associava as centrais de abastecimento em rede, 

                                                           
23

 “Os fluxos de todo tipo – das mercadorias às informações – pressupõem a existência das redes. A primeira 

propriedade das redes é a conexidade – qualidade de conexo –, que tem ou em que há conexão, ligação. Os nós 

das redes são assim lugares de conexões, lugares de poder e de referência. É antes de tudo pela conexidade que a 

rede solidariza os elementos. Mas ao mesmo tempo em que tem o potencial de solidarizar, de conectar, também 

tem de excluir” (Dias, 1995, p. 148).  
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organizando-as, normatizando-as, padronizando-as, e integrando-as em termos 

informacionais.  O Sinac foi extinto em 1987, no processo de descentralização da gestão das 

centrais, desde esse evento a manutenção da rede de centrais de abastecimento é gerida pela 

Abracen, que cumpre o papel de normatização, padronização e integração informacional das 

Ceasas. 

Assim, em termos organizacionais as Ceasas são redes geridas pelo poder público – 

federal, estadual ou municipal – e em alguns casos, como em Recife, são organizações da 

sociedade civil. Todas as centrais são formadas por permissionários – pessoas físicas e 

pessoas jurídicas – que comercializam os produtos hortifrutigranjeiros. As centrais são 

originadas de um planejamento estatal ocorrido na década de 1970 como tentativa de 

amenizar os problemas da circulação de alimentos. Tiveram a gestão federal até o final da 

década de 1980, quando o controle acionário desses entrepostos foi transferido do governo 

federal para os governos estaduais e municipais. Os entrepostos são, assim, meios de 

circulação para os produtos hortifrutigranjeiros, mais precisamente, funcionam como 

distribuidores atacadistas de frutas, legumes e verduras. Neste início de século XXI, a 

segurança alimentar e nutricional, no discurso oficial, torna-se a meta dessas centrais. 

A Ceasa-RN é formada por apenas um entreposto, localizado em Natal. Essa central 

foi criada em 1975 pelo governo federal, e em 1988 teve seu controle acionário transferido da 

instância federal para o governo estadual do RN, vinculada à Secretaria de Agricultura, 

Pecuária e Pesca (Sape). No ano de 2010, através do Prohort, programa de modernização e 

expansão das centrais de abastecimento no Brasil, houve a criação de um entreposto em 

Mossoró que não entrou em funcionamento devido ao descaso do poder público estadual. 

Além do descaso público, Mossoró já contém uma central de abastecimento municipal. Esta 

central foi criada em 1977, e pertencia ao sistema Sinac, que administrava e agregava os 

dados informacionais das Ceasas em escala nacional. Com a descentralização das centrais de 

abastecimento alimentar, a central de Mossoró foi transferida para o governo municipal, e não 

se integrou ao atual sistema unificador nacional, a Abracen, não entrando nas estatísticas 

oficiais nacionais, e sendo popularmente denominado de “mercado da Cobal”, visto que na 

época de sua criação, a gestão dessa central, como todas as demais centrais brasileiras, ficava 

a cargo da Cobal. 

A central de abastecimento do RN tem como principal finalidade o abastecimento 

hortifrutigranjeiro no estado do Rio Grande do Norte, em especial a cidade de Natal e Região 

Metropolitana. O entreposto da Ceasa-RN, localizado em Natal, é classificado como sendo de 

porte médio, comercializando anualmente, de acordo com os dados da Conab (2009), mais de 
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264 mil toneladas de alimentos ao ano, e 22 mil toneladas por mês, correspondendo a 1,1% da 

comercialização total das centrais de abastecimento brasileiras. Segundo os dados informados 

em entrevista, o crescimento anual no volume total de alimentos vendidos está em uma média 

de 10%. Por exemplo, em 2012 o volume comercializado totalizou 257.744 toneladas de 

alimentos que representou uma evolução de 6,6% em relação ao ano de 2011, que foi de 

241.754,7 toneladas. Mensalmente são originadas cerca 310 toneladas de resíduos 

alimentares, que são adquiridos pela gestão social dessa infraestrutura de abastecimento e 

distribuídos à população de rua, através do “sopão”, denominado de Programa Mesa da 

Solidariedade. 

De acordo com os dados fornecidos em entrevista na própria instituição, a área total 

desse entreposto é de 76.783,82 m², distribuídos em nove áreas de mercados permanentes e 

quatro áreas de mercados livres e uma área de mercado da melancia, melão e abacaxi. As 

áreas permanentes são compostas com 228 boxes para os permissionários (pessoas jurídicas). 

As demais cinco áreas são compostas por 1049 módulos (denominados também de pedras) 

para os permissionários (pessoas físicas), produtores e atravessadores. O rendimento mensal 

da central de abastecimento do RN é de 33 milhões de reais. De acordo com os dados 

fornecidos em entrevista, tal instituição gera 1000 empregos diretos. Além disso, essa central 

de abastecimento tem 62 transportadores autorizados (fretistas) e 72 carregadores autônomos 

(cabeceiros). Existe em média um fluxo de 74 mil pessoas circulando mensalmente nesse 

entreposto. Também circulam em torno de 72 mil veículos mensalmente.  

Em termos temporais, as centrais de abastecimento se constituem de uma rede 

relativamente longa, desde a década de 1970. Os fluxos que convergem e que divergem para 

as centrais podem ter natureza material (pessoas e mercadorias), assim como uma natureza 

imaterial (informação). A velocidade dos fluxos de mercadorias varia conforme a distância 

das áreas produtoras e de acordo com o sistema de transportes utilizado, geralmente o 

transporte rodoviário. A frequência desses fluxos de mercadorias varia conforme a 

sazonalidade da produção. Os fluxos de pessoas ocorrem diariamente através da força de 

trabalho, dos consumidores, dos (des)carregadores de mercadorias, dos motoristas dos 

caminhões. Os fluxos de informação tem velocidade instantânea via rede mundial de 

computadores, e agregam através do sistema Siscom, Simab e SISPRD os dados dobre os 

preços praticados e toneladas vendidas de todos os entrepostos do Brasil, assim como 

permeiam a troca de mercadorias entre os produtores e a Ceasa-RN e entre seus 

permissionários e os hipermercados e supermercados. A frequência desses fluxos é constante, 
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permitindo o acesso do consumidor à cotação do preço de diversos produtos, através dos 

dados agregados nos sistemas supracitados, criados pela Conab no âmbito do Prohort. 

 Das terças às sextas-feiras, a central de abastecimento do RN abre para 

(des)carregamento de caminhões, venda de produtos hortifrutigranjeiros no varejo e no 

atacado, no horário das três às dezoito horas. Aos sábados a central fica aberta para esses 

serviços das três às trezes horas. Aos domingos permanece fechada, abrindo as zero hora e um 

minuto da segunda feira. A gestão administrativa estatal funciona das sete às trezes horas de 

segunda a sexta-feira. Nos horários em que está fechada para circulação de mercadorias e 

pessoas, a Ceasa-RN permanece com seus seguranças de empresas terceirizadas. Esse é tempo 

cronológico do entreposto de abastecimento de Natal. 

 O tempo cronológico é o tempo mecânico, o dia a dia, com passado, presente e futuro. 

Esta temporalidade está indissociável do tempo de cada indivíduo, de cada lugar, o cotidiano, 

o tempo presente, com elementos do passado e do futuro. O tempo em sua totalidade é 

formado pela simultaneidade do tempo cronológico e o tempo individual (de cada ser 

humano, firma, instituição, de cada lugar). O tempo, segundo Elias (1998), é a quinta 

dimensão do espaço – as demais dimensões são a altura, a largura, a profundida e a diagonal – 

e está indissociável deste. Assim, o tempo é o espaço em movimento. O tempo é formado 

simultaneamente pela diacronia e sincronia, pelas sucessões e coexistências, que se 

materializam, formando as rugosidades do espaço
24

. 

Nessa perspectiva, além do seu próprio tempo cronológico de funcionamento, o 

entreposto de abastecimento do RN é constituído: pelo tempo das individualidades do 

cotidiano de cada indivíduo, de cada empresa, que usa essa infraestrutura para comprar e 

vender. Também há o tempo do lugar, no caso a cidade de Natal, que nas épocas de 

festividade do “carnaval fora de época” da cidade, realizado próxima a essa instituição, todo 

seu horário de funcionamento é modificado. Por fim, há o tempo de plantação, colheita, 

transporte, (des)carregamento e a sazonalidade de cada produto hortifrutigranjeiro (Figura 

01).   

 

 

 

                                                           
24

 “Cada ação se dá segundo o seu tempo; as diversas ações se dão conjuntamente. Objetivos particulares, que 

são individuais, funcionalmente perceptíveis, fundem-se num objetivo comum, mas dificilmente discernível. A 

vida social, nas suas diferenças e hierarquias, dá-se segundo tempo diversos que se casam e anastomosam, 

entrelaçados no chamado viver comum. Esse viver comum se realiza no espaço, seja qual for a escala – do 

lugarejo, da grande cidade, da região, do país inteiro, do mundo. A ordem espacial é a ordem geral, que coordena 

e regula as ordens exclusivas de cada tempo particular” (Santos, 1996, p. 127) 
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 Figura 01 – Sazonalidade dos produtos da Ceasa-RN 

 

 
Fonte: Ceasa-RN. 
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Na Figura 01, observam-se as diferentes sazonalidades de fornecimento de frutas, 

legumes e verduras da Ceasa-RN. Essas sazonalidades variam também de ano a ano, devido 

aos fatores climáticos como as secas, as enchentes, as geadas e outras questões físicas ou até 

mesmo biológicas, como o ataque de predadores às diferentes lavouras. Dentre os produtos 

comercializados na Ceasa-RN, registram-se variações negativas na quantidade em alguns 

produtos, nos meses de dezembro dos anos de 2011 e 2012, motivados pela estiagem e a seca, 

acarretando reflexos nos preços praticados nessa central (Tabela 07). 

 

Tabela 07 – Variação dos preços dos produtos vendidos na Ceasa-RN (2011-2012) 

Produto Unidade 2011 2012 Variação % 

Abacaxi Cem unidades 146,75 165,36 12,67 

Acerola Cx plast 25 kg 35,24 41,91 18,94 

Banana pacovan Kg 1,07 1,08 1,33 

Caju Cx mad 13 kg 23,97 37,22 55,30 

Goiaba Cx plast 22 kg 30,57 37,80 23,64 

Limão siciliano Cem unidades 7,32 5,75 -21,42 

Limão tahiti Saco 20 kg 17,57 17,89 1,84 

Mamão formosa Kg 0,69 0,67 -2,43 

Mamão havai Kg 1,16 1,56 34,23 

Manga espada Cx plast 25 kg 18,61 25,80 38,62 

Mangaba Cx 12 kg 18,90 14,78 -21,81 

Maracuja Kg 1,77 2,48 40,12 

Melancia Kg 0,49 0,57 16,81 

Melão japones Kg 0,89 0,22 37,28 

Pinha Kg 2,61 3,58 37,24 

Alface lisa Cem unidades 58,34 64,18 10,02 

Abobora caboclo Kg 0,21 1,56 29,24 

Abobora leite Kg 0,76 1,24 62,75 

Feijão verde c/ casca Kg 1,39 1,57 12,96 

Pimentão verde Kg 1,32 1,35 2,29 

Tomate santa adelia Cx plast 25 kg 39,77 36,81 -7,44 

Batata doce Cx 25 kg 33,26 29,64 -10,86 

Cebola pera Sco 20 kg 26,44 28,46 7,65 

Macaxeira (aipim) Cx 25 kg 36,34 41,99 15,54 

Fonte: Ceasa-RN (2012). 

 

Essa variação de preços sofre influências internacionais (commodities), nacionais, 

regionais e locais; não é determinada somente por fatores naturais, mas também fatores 

econômicos e políticos os influenciam, por exemplo, o controle dos preços nacionais a partir 

da Ceagesp. Também há a variação dos preços do frete, dos combustíveis, inflação, variação 
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dos custos da força de trabalho e dos meios de produção. De acordo com a Tabela 07, os 

produtos mais inflacionados com a variação dos preços foram: abacaxi, acerola, banana 

pacovan, caju, goiaba, limão, mamão, manga espada, mangaba, maracujá, melancia, melão 

japonês, pinha, alface, abobora, feijão verde, pimentão, tomate, batata doce, cebola pera e 

macaxeira. A Tabela 08 evidencia a variação percentual no volume comercializado de alguns 

produtos da Ceasa-RN, que também sofre influências das sazonalidades, das questões 

climáticas, e político-econômicas. 

 

Tabela 08 – Variação no volume total comercializado – 

média anual (toneladas) 

Produto 2011 2012 Variação % 

Abacaxi 10.068,9 8.774,1 -12,86 

Acerola 870.2 1.428,6 64,16 

Banana pacovan 15.990,2 15.513,2 -2,98 

Caju 458,1 442,3 -3,44 

Goiaba 6.141,5 6.156,6 2,45 

Limão siciliano 536,9 375,4 30,08 

Limão tahiti 377,2 373,8 -0,90 

Mamão formosa 5.421,9 7.438,6 37,19 

Mamão havai 2.898,1 2.689,1 -7,21 

Manga espada 701,2 354,3 -44,47 

Mangaba 24,1 31,6 31,12 

Maracuja 4.604,3 4.143,0 -10,01 

Melancia 11.642,0 10.164,4 -2,27 

Melão japones 5.142,6 6.017,7 17,01 

Pinha 465,5 159,4 -65,75 

Alface lisa 300,6 160,3 -46,67 

Abobora caboclo 533,2 704,2 32,07 

Abobora leite 2.410,1 2.082,8 -13,58 

Feijão verde c/ casca 665,1 487,4 -26,72 

Pimentão verde 3.614,6 2.890,0 -20,05 

Tomate santa adelia 15,113,0 15.199,8 0,57 

Batata doce 6.385,1 6.549,5 2,77 

Cebola pera 12.423,4 11.033,6 -11,19 

Macaxeira (aipim) 3.596,7 2.580,3 -28,26 

Fonte: Ceasa-RN (2012). 

 

Os produtos mais afetados, que tiveram uma diminuição nas quantidades 

comercializadas são: abacaxi, banana pacovan, caju, limão tahiti, mamão havaí, manga 

espada, maracujá, melancia, pinha, alface lisa, abobora leite, pimentão verde, cebola pera e 

macaxeira. Todos esses fatores elencados constituem a dimensão temporal da Ceasa-RN, com 
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as diferentes velocidades e frequência de fluxos, em especial os fluxos de mercadoria que 

variam a quantidade e o preço conforme a sazonalidade. Os fatores climáticos e as questões 

políticas e econômicas que envolvem o abastecimento de produtos hortifrutigranjeiros, muitas 

vezes, são fatores que provocam o desencadeamento das crises. Essa variação do volume 

comercializado de cada produto, também modifica a participação percentual do Rio Grande 

do Norte no fornecimento anual à central de abastecimento do RN, como se verifica na Tabela 

09. 

 

Tabela 09 – Participação dos produtos 

oriundos do estado do Rio Grande do 

Norte na Ceasa-RN – média anual (%) 

Produto 2011 2012 

Abacaxi 69,98 56,89 

Acerola 78,01 63,96 

Banana pacovan 27,23 23,07 

Caju 80,41 96,14 

Goiaba 8,15 5,38 

Limão siciliano 77,79 89,63 

Limão tahiti 46,21 39,65 

Mamão formosa 99,39 98,72 

Mamão havai 98,91 92,27 

Manga espada 99,21 94,49 

Mangaba 100,00 100,00 

Maracuja 50,54 46,25 

Melancia 83,84 91,36 

Melão japonês 99,48 98,89 

Pinha 99,55 97,44 

Alface lisa 88,89 49,21 

Abobora caboclo 91,92 97,63 

Abobora leite 81,64 95,71 

Feijão verde c/ casca 99,91 99,78 

Pimentão verde 31,84 12,37 

Tomate santa adelia 23,77 21,01 

Batata doce 94,06 91,46 

Cebola pera 8,03 21,12 

Macaxeira (aipim) 75,93 82,10 

Fonte: Ceasa-RN (2012). 

 

Observa-se na Tabela 09 que os produtos que tiveram uma redução da participação do 

estado, entre os anos de 2011 e 2012, foram: abacaxi, acerola, banana pacovan, goiaba, limão 

Tahiti, mamão formosa, mamão havai, manga espada, maracujá, melão japonês, pinha, alface 
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lisa, feijão verde, pimentão verde e batata doce. O aumento percentual da participação do Rio 

Grande do Norte, entre os anos de 2011 e 2012, ocorreu em relação aos seguintes produtos: 

caju, limão siciliano, melancia, abobora caboclo, abobora leite, cebola e macaxeira. 

O tempo da Ceasa-RN é a simultaneidade de todos esses tempos, o tempo cronológico, 

o tempo da totalidade mundo, da formação socioespacial brasileira, da cidade como mercado 

e meio ambiente construído, da cidade enquanto a concentração dos circuitos espaciais de 

produção agrícola e dos circuitos da economia urbana, o tempo de cada indivíduo que realiza 

a troca nessa central – permissionários produtores, permissionários atravessadores, 

caminhoneiros, (des)carregadores de mercadoria, vigilantes, gestores, cozinheiros, etc –, o 

tempo de cada firma permissionária, de cada transportadora – umas com mais velocidade, 

mais tecnologias, outras com menos – e o tempo de funcionamento da própria infraestrutura 

de abastecimento. Esses diferentes tempos se materializam no espaço, através dos fluxos. 

Em relação aos fluxos, o olhar geográfico nos instiga sempre a pensar onde foi 

produzida uma determinada mercadoria, por quem foi produzida, para quem foi produzida, 

como foi produzida, em quais situações socioespaciais, enfim, desmascarar o fetiche da 

mercadoria. Pois, costuma-se olhar apenas as formas da mercadoria, seu valor de troca, seu 

valor de uso, esquecendo-se de sua essência, de todo o processo de trabalho social necessário 

para produzi-la, o valor. Não será foco desta pesquisa analisar as relações socioespaciais do 

trabalho de produção dos hortifrutigranjeiros, porém, o parágrafo a seguir, uma citação de 

David Harvey, exemplifica, de forma contundente, como deve ser esse olhar, esse pensamento 

geográfico diante da mercadoria. 

 

Digamos que você vá ao supermercado para comprar alface. Para compra-la, tem de 

desembolsar certa quantia de dinheiro. A relação material entre o dinheiro e a alface 

expressa uma relação social, porque o preço – o “quanto” – é socialmente 

determinado, é uma representação monetário do valor. O que está por trás dessa 

troca mercantil de coisas é uma relação entre você, o consumidor, e os produtores 

diretos, aqueles que trabalharam para produzir a alface. Para comprar a alface, você 

precisa conhecer o trabalho daqueles que incorporaram valor a ela; contudo, em 

sistemas altamente complexos de troca, é impossível conhecer as atividades dos 

trabalhadores, e é isso que torna o fetichismo inevitável no mercado mundial. O 

resultado é que nossa relação social com as atividades laborais dos outros é 

dissimulada em relações entre coisas. No supermercado, por exemplo, você não tem 

como saber se a alface foi produzida por trabalhadores satisfeitos, miseráveis, 

escravos, assalariados ou autônomos. A alface é muda, por assim dizer, no que diz 

respeito a como foi produzida e a quem a produziu (Harvey, 2013, p.47). 

 

A partir dessa reflexão, este trabalho será conduzido para uma das dimensões da 

mercadoria: a sua circulação. Tal procedimento possibilitará descobrir, mesmo que 

parcialmente, a fetichização por trás da produção, no caso a origem dos produtos e quem são 
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seus consumidores. Segundo os dados fornecidos em entrevista, a Ceasa-RN é responsável 

por 65% do volume total do abastecimento e comercialização dos produtos 

hortifrutigranjeiros da Região Metropolitana de Natal (RMN). Em relação às interações com 

os estabelecimentos da RMN, 40% dos produtos são comercializados com os supermercados, 

20% com as feiras livres, 20% com os pequenos mercadinhos de bairro e mercados públicos, 

e 20% para as mercearias e quitandas. Se for considerado somente o município de Natal, 

observar-se que é maior a participação dessa infraestrutura de abastecimento no volume de 

circulação de hortifrútis, assim como é maior o percentual de fornecimento para 

hipermercados e supermercados e feiras livres, já que, em relação aos mercados públicos, 

mercearias e quitandas, o volume total dentro desse município é inexpressivo. 

Considerando a rede urbana formada, de acordo com a classificação de Santos (1979) 

e Corrêa (1996), pelas metrópoles (completas ou incompletas), pelas cidades intermediárias e 

pelas cidades locais, os dois circuitos da economia urbana e regional têm comportamentos 

diferentes em cada tipologia desta de cidade. Nesse sentido, cada cidade tem duas áreas de 

influência, uma para o circuito superior e outra para o circuito inferior. As cidades são 

estruturadas pelos dois circuitos simultaneamente, ou seja, cada tipologia de cidade da rede 

urbana é formada por dois níveis de influencia e de abrangência, um para o circuito superior e 

outro para o circuito inferior.  

 As metrópoles são as que apresentam a maior complexidade funcional, enquanto as 

cidades locais são as que detêm menor complexidade das suas funções existentes. A 

existência materializada do circuito superior vai aumentar, em termos absoluto e relativo, da 

cidade local à metrópole. O circuito superior aumenta sua área de influência à medida que 

sobe do escalão urbano, da cidade local para a metrópole. Nas cidades locais o circuito 

superior é escasso ou inexistente, tendo uma área de influência virtual ou hipotética. Nas 

cidades intermediárias, o circuito superior tem um alcance dentro da região de influência das 

mesmas, geralmente as cidades locais e o campo. Por fim, na metrópole, o circuito superior 

tem um alcance máximo, indo além dos limites do meio construído da cidade, englobando 

cidades locais, o campo e, em alguns casos, as cidades intermediárias.  

O circuito inferior é mais presente em termos absolutos na cidade de maior 

complexidade funcional, e em termos relativos, tem uma maior proporção nas cidades locais. 

Embora nas cidades de maiores complexidades funcionais o circuito inferior seja, em termos 

absolutos, maior que o existente nas cidades locais, o circuito não-moderno aumenta sua área 

de influência inversamente ao superior, da metrópole para a cidade local. A área de influência 

do circuito inferior, na metrópole, restringe-se aos limites dessa aglomeração, enquanto a área 
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de influência do circuito inferior na cidade local tem uma proporção maior principalmente 

devido ao fenômeno das feiras livres. 

Nesse sentido, o circuito superior do abastecimento alimentar, na cidade de Natal, 

torna-se mais evidente que nas demais cidades da Região Metropolitana, pois, daí a maior 

participação dos supermercados e outros elementos do circuito superior na troca em varejo de 

hortifrutigranjeiros. Inversamente, nestas outras cidades da RMN, a participação do circuito 

inferior na troca de hortifrutigranjeiros torna-se mais importante, principalmente nos dias de 

feiras livres quando o circuito inferior ultrapassa os limites administrativos nas cidades locais, 

visto que essas feiras atraem vendedores e compradores de vários lugares da região e 

municípios circunvizinhos.  

Os dados da Ceasa-RN do ano de 2010 mostram que 51% dos produtos 

comercializados nessa central são originados do estado do Rio Grande do Norte. Os demais 

49% estão divididos da seguinte forma: Pernambuco (14%), Paraíba (12%), Bahia (7%), 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul (4% cada estado), Ceará e Minas Gerais (3% cada 

estado), São Paulo (1%), e demais estados com 1% (Mapa 05). Portanto, no entreposto de 

abastecimento do RN, prevalecem as frutas, legumes e verduras produzidas no próprio estado, 

seguido dos estados da região Nordeste – Pernambuco, Paraíba, Bahia e Ceará, que detêm 

juntos 36%. Os demais estados fornecedores, acima de 1%, são Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Minas Gerais e São Paulo, sendo que os dois primeiros estados concentram suas 

participações na produção de maçã e pera. 

Da totalidade dos hortifrutigranjeiros que são produzidos no Rio Grande do Norte, os 

locais de origem dos mesmos são: Açu (36%), Baraúna (18%), Touros (17%), Ceará Mirim 

(3%), com 2% da produção local os municípios de Ielmo Marinho, Jaçanã, Mossoró, Rio do 

Fogo, Serra do Mel e São José do Mipibu, com 1% da produção os municípios de Alto do 

Rodrigues, Baía Formosa, Campo Redondo, Cruzeta, Jandaíra, Macaíba, Nova Cruz, 

Parnamirim, Tenente Laurentino e Upanema, e os demais municípios com 4% dos 

hortifrutigranjeiros produzidos no RN (Mapa 06). Nota-se que 96% da produção local 

concentra-se em apenas 20 municípios dos 167 que compõem o estado do Rio Grande do 

Norte. Os três maiores municípios fornecedores (Açu, Baraúna, Touros) detêm 71% da 

produção local. Esses hortifrútis são transportados para Natal-RN, principalmente através das 

rodovias BR 101 (Touros-Natal) e BR 304 (Baraúna-Açu-Natal), como evidencia-se no Mapa 

07. 
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Mapa 05 – Fluxos de hortifrutigranjeiros dos estados brasileiros para a Ceasa-RN. 
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Mapa 06 - Fluxos de hortifrutigranjeiros dos municípios do Rio Grande do Norte para a Ceasa-RN. 
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Mapa 07 – Rodovias e fluxos de hortifrutigranjeiros dos municípios do Rio Grande do Norte para a Ceasa-RN. 
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Nesse sentido, as centrais de abastecimento, particularmente a Ceasa-RN se 

caracteriza como uma infraestrutura que agrega diversos circuitos espaciais de produção 

agrícola, ou seja, os entrepostos de abastecimento tornam-se um momento do processo de 

circulação do capital (produção, distribuição, troca, consumo). Os circuitos espaciais de 

produção “se estruturam a partir de uma atividade produtiva definida como primária ou inicial 

e compreendem 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” 

(Santos, 1986, p.121). Cada hortifrúti trocado no mercado representa uma face de um circuito 

espacial produtivo. Tal circulação de mercados ocorre associada aos círculos de cooperação, 

que complementam e dão suporte aos circuitos produtivos. Assim, as centrais de 

abastecimento são também elementos do círculo de cooperação de diferentes circuitos de 

produção agrícola do Brasil. 

A partir dos dados obtidos em atividade de campo, constatou-se que 82 feirantes (dos 

100 entrevistados) compram frutas, legumes e verduras nas centrais de abastecimento do RN, 

para revender nas feiras livres. Desses 82 feirantes, 49 adquirem mercadorias apenas na 

central de abastecimento, e 33 deles adquirem no entreposto de abastecimento do RN apenas 

parte dos produtos revendidos (Gráfico 01). Esses 33 feirantes adquirem o restante de suas 

mercadorias diretamente ao produtor.  

Desses 82 feirantes, 47 adquirem o produto na Ceasa-RN através do transporte 

próprio, sendo que os demais 35 contratam o serviço de frete para o transporte das 

mercadorias da central para as feiras livres (Gráfico 02). Um dado que chama atenção é que 

31 feirantes do arranjo espaço-temporal norte (dos 39 que compram na infraestrutura de 

abastecimento do RN) adquirem suas mercadorias utilizando o transporte próprio. Esse dado é 

inverso ao predominantemente encontrado nas feiras do arranjo espaço-temporal sul, nas 

quais apenas 16 (dos 43 feirantes que compra na Ceasa-RN) adquirem suas mercadorias 

utilizando o transporte próprio.  
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Gráfico 01 – Número de feirantes por feira que adquirem toda ou parte 

das mercadorias na Ceasa-RN. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2013). 

 

 

Gráfico 02 – Número de feirantes por feira que adquirem mercadorias 

na Ceasa-RN com transporte próprio ou transporte fretado. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2013). 

 

Apenas 9 feirantes (dos 18 que não compram na Ceasa-RN) são os próprios 

produtores, ressaltando-se a presença de mais atravessadores. Perguntou-se também onde 

eram produzidas as frutas, verduras e legumes que não eram adquiridos na Ceasa-RN. Tal 

questionamento foi feito aos 33 feirantes que compram somente parte das mercadorias no 

entreposto de abastecimento e aos 18 (produtores e atravessadores) que não compram na 
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central. As respostas mostraram que esses hortifrutigranjeiros eram adquiridos de diferentes 

lugares.  

Dentro do município de Natal identificou-se a área agrícola de Pajuçara, onde são 

produzidos: alface, berinjela, cebolinha, coentro, couve comum, corona, hortelã, manjericão, 

pepino, pimentão, quiabo e rúcula. Na Região Metropolitana de Natal (RMN), foram 

identificados os hortifrutigranjeiros produzidos em Extremoz, Ceará Mirim, Macaíba, 

Parnamirim e São José do Mipibu. Em Extremoz, a produção agrícola ocorre na comunidade 

de Estivas (banana, caju e manga). Em Ceará Mirim, é produzido o mamão vendido 

diretamente nas feiras. Em Macaíba, destaca-se a comunidade de Mangabeira (produzindo 

cajá, coco, manga e melão), e a comunidade de Laranjeiras (batata, feijão verde e macaxeira). 

Em Parnamirim, há a produção de banana na comunidade de Pium. Em São José de Mipibu, 

são produzidos os cocos e as pitombas. Identificou-se também a produção vendida 

diretamente nas feiras originadas de outros municípios do Rio Grande do Norte, a saber: 

Touros, com a produção de mangaba; e Açu, com a produção de acerola, cajá, mamão, manga 

e umbu. 

De acordo com as informações recebidas nas entrevistas, a compra de produtos 

hortifrúti na Ceasa-RN pelos hipermercados, supermercados e atacadistas tem uma variação 

em relação à quantidade de produtos: apenas 10% no Carrefour, 33% do hortifrúti vendido no 

Sam‟s club, 50 % no Extra, 60 % no Hiper Bompreço, 65% no Atacadão, 70% no Nordestão, 

75% no Super Fácil, 75% no supermercado Favorito, 75% no supermercado Rede Mais, 95% 

no supermercado Supercop e 100% no supermercado Super Show e no atacadista Makro 

(Gráfico 03).  

Observa-se no Gráfico 03 que há uma média de 83% na participação da Ceasa-RN no 

abastecimento dos supermercados, essa média é de 68% em relação aos supermercados 

atacadistas, chegando apenas a 40% nos hipermercados. Tal variação está relacionada ao 

consumidor final, como se verá adiante, os hipermercados funcionam, especificamente na 

circulação de hortifrutigranjeiros, como atacadistas, enquanto os supermercados atacadistas 

vendem frutas, legumes e verduras, principalmente, no varejo. Daí a estratégia de os 

hipermercados serem fornecidos diretamente pelo produtor, sem a intermediação da Ceasa-

RN. 
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Gráfico 03 – Percentual de hortifrutigranjeiros fornecidos pela Ceasa-RN aos 

supermercados, hipermercados e atacadistas da cidade de Natal-RN. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2013). 

 

 No geral, como nota-se no Gráfico 03, a central de abastecimento do RN tem a 

participação de 67% dos hortifrutigranjeiros comercializados nesses estabelecimentos do 

circuito superior, ao passo que atinge 82% nas feiras livres e 100% nos mercados públicos, 

estes dois últimos são elementos característicos do circuito inferior. No entanto, os mercados 

públicos de Natal tem uma participação incipiente na comercialização de frutas, legumes e 

verduras, sendo desprezível no volume total comercializado na capital potiguar. As principais 

empresas distribuidoras atacadistas, que fazem parte da Ceasa-RN, e tem uma considerável 

participação no fornecimento de frutas, legumes e verduras para hipermercados, 

supermercados, atacadistas e feiras livres são: Paraíso da Banana, Casa do Milho e GJ de 

Medeiros.  

 Os produtos que não são fornecidos pelas empresas da Ceasa-RN são fornecidos por 

outras firmas de produção agrícola. Entre elas destaca-se a firma Frutas Doce Mel, que está 

localizada no município de Mamanguape-PB, com filiais em Maracanaú-CE, Salvador-BA, 

Baraúna-RN, e Recife-PE, sendo especializada na produção de mamão, abacaxi, melão, 

melancia e uva. Esses produtos vendidos nos hipermercados e supermercados e atacadistas de 

Natal são quase exclusivamente fornecidos pela Doce Mel.  

Outra importante empresa é a Hortaliças Sempre Verde, que fornece para o Extra e 

Hiper Bompreço, além dos supermercados de Natal, Nordestão, Supercop, Super Show, e o 

Boa Esperança da cidade de Parnamirim-RN. Esta empresa tem sede no município de Alagoa 

Nova-PB e seus principais produtos fornecidos são: agrião, alecrim, alface roxa, almeirão, 
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bredo, brócolis, cebolinha, chicória, coentro, couve folha, escarola, espinafre, hortelã, 

mostarda, nabo, rabanete, salsa, acelga, abobrinha, berinjela, couve-flor, chuchu, jiló, limão, 

maxixe, pepino, pimentão, quiabo, repolho, vagem, rúcula, capim santo e salsão. Nota-se que, 

enquanto as folhas e verduras que são vendidas nas feiras livres são produzidas 

principalmente no município de Natal e em algumas outras áreas da Região Metropolitana, as 

folhas e verduras fornecidas para os hipermercados e supermercados são produzidas no 

município de Alagoa Nova, na Paraíba, fazendo com que haja uma maior complexidade da 

divisão do trabalho. 

O Mapa 08 mostra os fluxos da Ceasa-RN para os hiperrmercados e atacadistas e 

destes para os consumidores, o Mapa 09 mostra os fluxos dessa central de abastecimento para 

as feiras livres e destas para os consumidores. Essas informações de fluxos foram adquiridas 

em entrevistas nos hipermercados, supermercados e atacadistas, e através da aplicação do 

questionário de origem destino nas feiras livres.  

Observa-se, no Mapa 08, que os fluxos para os supermercados e posteriormente para 

consumidores não foram representados, visto que os consumidores desses últimos 

estabelecimentos são geralmente do entorno, dos bairros próximos, não havendo detalhes 

pormenorizados. Os supermercados da rede Nordestão atrairam um público com um maior 

poder aquisitivo em relação aos relacionados com os supermercados de menor porte como 

Shuper Show, Rede Mais, Favorito e Supercop, que geralmente atendem a uma clientela de 

menor poder aquisitivo, ou uma população próxima que compra alguns produtos domésticos e 

alimentícios, ambos de uso imediato. Excetuando-se os produtos hortifrutigranjeiros, as 

mercadorias são adquiridas nos supermercados atacadistas por essas redes menores de 

supermercado, como por exemplo, a Rede Mais compra, no Atacadão, muitos dos produtos 

que serão revendidos. 
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Mapa 08 – Fluxos de consumidores para hipermercados e supermercados atacadistas de Natal-RN. 
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Mapa 09 – Fluxos de consumidores para as feiras livres de Natal-RN. 
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 Em relação aos hipermercados, seus clientes também são dos bairros do entorno dos 

estabelecimentos. No entanto, em relação aos produtos hortifrutigranjeiros que são 

comercializados, além do comércio varejista, esses estabelecimentos também fornecem em 

atacado para mercadinhos, mercearias, quitandas, com destaque para o Carrefour. O 

estabelecimento localizado na Zona Sul de Natal vende principalmente para as Zonas Sul, 

Leste e Oeste, além dos mercadinhos dos municípios de Parnamirim e Macaíba. O 

estabelecimento da Zona Norte vende hortifrutigranjeiros para comerciantes dessa zona 

administrativa além dos municípios de São Gonçalo do Amarante, Extremoz e Ceará Mirim. 

Como visto anteriormente, apenas 10% das frutas, legumes e verduras comercializadas no 

Carrefour, são fornecidas pela Ceasa-RN. Este baixo índice de participação da central de 

abastecimento é importante para que o preço final do produto seja o menor possível, sendo 

necessário fazer a maior parte da compra de frutas, legumes e verduras diretamente das 

empresas produtoras. Entre essas empresas produtoras, destacam-se a Doce Mel da Paraíba; e 

a Cantu, uma empresa produtora, distribuidora e transportadora do estado do Paraná, com 

filial regional em Pernambuco, onde são produzidos os hortifrutigranjeiros. 

 Enquanto os hipermercados funcionam como atacadistas, o supermercados atacadistas, 

especificamente em relação aos produtos hortifrutigranjeiros, funcionam como varejistas. De 

acordo com as informações dos responsáveis entrevistados dessas empresas atacadistas, a 

troca de hortifrutigranjeiros só ocorre para satisfazer a necessidade do cliente, que vai 

comprar nesses estabelecimentos outras mercadorias para abastecer seus mercadinhos, mas, 

aproveitam para comprar frutas, legumes e verduras para o consumo pessoal. Daí a 

participação maior da Ceasa-RN no percentual de produtos vendidos, em relação aos 

hipermercados, já que os atacadistas geralmente vendem para o consumidor final. 

  De acordo com o Mapa 09 observa-se que na maioria das feiras, a saber, Rocas, 

Igapó, Panorama (no bairro Potengi), Parque dos Coqueiros (no bairro Nossa Senhora da 

Apresentação), Nova Natal (no bairro Lagoa Azul), os consumidores residem em suas 

proximidades, ou seja, são originários dos seus respectivos bairros. A exceção ocorre com as 

feiras do Carrasco, Alecrim e Cidade da Esperança. A feira do Carrasco localiza-se no bairro 

do Alecrim, mas, próxima aos bairros Quintas, Bom Pastor, Nazaré e Dix Sept Rosado, 

fazendo com que atraia consumidores desses respectivos bairros além de outros da cidade, em 

menor intensidade, como Cidade Alta, Felipe Camarão, Lagoa Nova, Neópolis, Nova 

Descoberta e Ponta Negra. O mesmo ocorre com a feira da Cidade da Esperança, que se 

localiza no bairro homônimo, mais precisamente na fronteira com os bairros Nazaré, Bom 

Pastor e Felipe Camarão, atraindo consumidores desses respectivos locais, além dos bairros 



107 
 

de Capim Macio, Cidade Nova, Dix Sept Rosado, Nova Descoberta, Pitimbu, estes últimos 

em menor intensidade em relação aos primeiros. Por fim, a feira do Alecrim tem uma maior 

diversidade de origem de consumidores, sendo predominantemente do bairro homônimo, no 

entanto, abarca um maior número de bairros da cidade, a saber, Barro Vermelho, Cidade da 

Esperança, Lagoa Nova, Lagoa Seca, Mãe Luiza, Neópolis, Nordeste, Petrópolis, Pitimbu, 

Ponta Negra e Tirol. 

 Todo esse conjunto complexo de fluxos de pessoas, mercadorias e informações que se 

originam da e se destinam às centrais de abastecimento, e em especial a Ceasa-RN são 

denominadas por Corrêa (1997) de interações espaciais. Estas passam por transformações 

com o advento do período técnico-científico-informacional, baseada na inovação tecnológica 

e informacional dos transportes e das comunicações, pois, passam a se caracterizar pelo 

aumento da massa e da frequência de interações de pessoas, mercadorias e informação em 

circulação, pelos novos meios de circulação e de comunicação, pela velocidade de superação 

das barreiras espaciais em um tempo menor, pela complexidade das redes com um maior 

número de nós, de vias, de fluxos e de agentes socioespaciais, pela ampliação da importância 

de integração das instâncias econômicas, políticas e culturais da sociedade e do espaço, e por 

fim, pela modificação das interações na rede urbana – entre as grandes cidades, entre as 

grandes e pequenas cidades, entre as pequenas cidades, e entre cidade e campo – dentro de 

uma mesma região ou de regiões distintas. 

Os padrões das interações espaciais podem ser, segundo Corrêa (1997): fortemente 

locais, regionais, ou territoriais, quando dispõem de uma interação maior interna ao lugar, ou 

à região ou território; fortemente extralocais ou extrarregionais, quando há uma interação 

mais forte com o externo ao lugar, ou à região ou território; diferenciadas pela direção, ou 

seja, as interações alteram-se direcionalmente de acordo com as diferentes escalas do espaço; 

e diferenciadas pela descontinuidade no tempo, os padrões de interação alteram-se em 

diferentes escalas de tempo também. 

Portanto, em relação aos fluxos de mercadorias que se destinam a Ceasa-RN, as 

interações espaciais dessa infraestrutura de abastecimento são fortemente locais (estaduais), 

sendo a segunda escala o Nordeste (regional; extra-local). Os fluxos são, em sua maioria, 

oriundos do Oeste Potiguar, dos municípios de Açu e Baraúna, e em termos regionais 

Pernambuco e Paraíba. Esses fluxos se modificam em termos temporais devido à velocidade e 

frequência; e devido à sazonalidade dos hortifrutigranjeiros. Em relação aos fluxos de 

mercadorias que se originam da Ceasa-RN, as interações espaciais são fortemente locais 

(predominantemente pra cidade de Natal) ou regionais (quando se considera a Região 
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Metropolitana). Esses fluxos que se originam da central de abastecimento do RN são 

destinados principalmente para as feiras livres, supermercados, hipermercados e atacadistas, 

variando também segundo à dimensão temporal dos fluxos de mercadorias (velocidade, 

frequência, sazonalidade). 

Portanto, o alargamento dos contextos, das escalas, é uma característica do período 

técnico-científico-informacional, que se evidencia em diferentes lugares, em alguns, com 

maior intensidade, em outros, com menor intensidade. Tal caraterística desse período foi 

evidenciada na cidade de Natal, proporcionada pelos objetos geográficos, no caso estudado, a 

Ceasa-RN. Os objetos técnicos, como as centrais de abastecimento, dotados de ciência e 

informação, promovem a reestruturação do território e a formação das redes geográficas. 

Tendo como consequência a intensificação e uma maior complexidade das interações 

espaciais com diferentes circuitos espaciais de produção e com os circuitos da economia 

urbana, inserindo a cidade de Natal em diferentes escalas, desde a local até a nacional. 
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4 AS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR COMO AGENTES MISTOS 

DOS CIRCUITOS DA ECONOMIA URBANA: O CASO DA CEASA-RN 

 

Os dois circuitos da economia urbana são dois subsistemas de um único sistema 

urbano, ou seja, os dois circuitos não reproduzem um dualismo, e sim são consequência de 

uma bipolarização, frutos do processo de modernização do atual período técnico-científico-

informacional (Santos, 1979). Assim, o circuito superior, o circuito dito moderno, é um 

resultado direto da modernização tecnológica, com atividades em que predominam as relações 

externas ao lugar, à região, ao território, monopolizando e oligopolizando essas diferentes 

escalas do mercado, sendo um circuito formado pelo agronegócio, pelas grandes empresas 

mineradoras, pelas grandes indústrias, pelas grandes firmas da construção civil, pelas 

transportadoras logísticas e pelos comércios e serviços modernos formados pelos serviços de 

média e alta complexidade. O circuito inferior, denominado vulgarmente de “tradicional”, é 

um resultado indireto da modernização tecnológica, com atividades em que predominam as 

relações internas ao lugar, à região, e ao território, de pequenas dimensões e voltadas aos 

interesses da população, em especial ao dos mais pobres, como a agricultura não capitalizada, 

as pequenas facções industriais, a produção artesanal, e os comércios e serviços 

“tradicionais”, como as feiras livres, os mercados públicos, os camelôs, os ambulantes, o 

barbeiro, o alfaiate, os entregadores ou fretistas de mercadorias etc.. 

Oliveira (2003) coloca que as abordagens dualistas opõem as atividades econômicas 

“modernas” às atividades econômicas “tradicionais”, sendo estas um obstáculo ao 

desenvolvimento daquelas. O autor coloca, no mesmo sentido proposto por Milton Santos, 

que há, na verdade, uma dialética e não um dualismo, e que o desenvolvimento desigual e 

combinado de ambos os circuitos faz parte da especificidade da formação socioespacial 

brasileira. Por fim, aumentar a pobreza e as atividades econômicas associadas ao circuito 

inferior da economia urbana, faz parte do processo de acumulação (reprodução e circulação) 

do capital, ou seja, faz parte da própria modernização da globalização econômica, que permite 

aumentar o exército industrial de reserva e a taxa de exploração do trabalhador. 

 

4.1 A Ceasa-RN como agente misto dos circuitos da economia urbana 

 

Santos (1979) afirma que o circuito superior é formado por atividades “puras”, 

“impuras” e “mistas”. As indústrias modernas, as construtoras e os comércios e serviços 

modernos compõem o circuito superior “puro”, pois estão relacionadas diretamente com a 
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cidade. As atividades de indústria, de construção civil e de comércio e serviços voltados 

exclusivamente para exportação, formam o circuito superior “impuro”. Por fim, o circuito 

superior “misto” é formado pelos intermediários (atacadistas, transportadoras, distribuidoras e 

operadores logísticos), pois esses elementos se relacionam tanto com o circuito superior 

quanto com o circuito inferior. Ainda sobre as divisões do circuito superior, existe o circuito 

superior marginal, restrito às atividades de produção stricto sensu ou a produção propriamente 

dita. Estas são caracterizadas por atividades produtivas menos modernas organizacionalmente 

e tecnologicamente, que pode ser emergente, quando estão em processo de modernização, e 

pode ser residual, quando não conseguem modernizar-se de acordo com o avanço tecnológico 

imposto pelo período, assim tendem sempre a sair do circuito superior. O circuito superior em 

sua totalidade (“puro”, “impuro”, “misto” e “marginal”) utiliza a cidade como recurso.  

De acordo com Santos (1979), dois fatores fazem com que se desenvolvam as 

atividades de intermediários, a saber: a exigência que o circuito superior tem para aumentar e 

acelerar a produtividade, a distribuição e o consumo dos seus produtos, tornando os 

intermediários facilitadores dessa circulação; e a dependência do circuito inferior desses 

intermediários como base condicional da existência, pois quanto mais pobre o indivíduo mais 

ele depende dos intermediários para se abastecer, como é o caso das feiras livres, dos feirantes 

em Natal (Azevedo & Queiroz, 2013; Queiroz & Azevedo, 2012; Queiroz, 2011). Além disso, 

os intermediários, muitas vezes, tem uma capacidade de armazenamento maior que a dos 

agentes desse circuito não moderno. Santos (1979) mostra, também, que a modernização 

provoca uma mudança no papel dos intermediários. Inicialmente, estes agentes eram 

importadores e exportadores, posteriormente, com a intensificação da urbanização também 

passam a coletar, transportar e distribuir produtos alimentícios, na medida em que os 

comerciantes, muitas vezes, não têm condições econômicas, nem condições de transporte para 

ter acesso direto ao produtor. Como o referido autor coloca, as relações diretas entre o 

produtor rural e o consumidor urbano, em relação à produção e circulação agroalimentar, 

tendem a diminuir e até desparecer com o processo de urbanização, aumentando o número de 

atravessadores. Essa tendência torna-se mais intensa devido à modernização dos transportes, 

no qual os produtores com pouco capital não têm acesso ou não podem comprar tais meios de 

circulação. 

A Ceasa-RN, assim como todas as centrais de abastecimento do Brasil, classifica-se, 

de acordo com o proposto por Santos (1979), como um elemento do circuito superior “misto”, 

mais precisamente um intermediário, ou seja, aquele agente que estabelece uma relação de 

fluxos entre o circuito superior e o inferior e vice versa. A Ceasa-RN, portanto, funciona 
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como um intermediário, ou melhor, um conjunto de intermediários, um conjunto de firmas 

atacadistas e de atravessadores de hortifrutigranjeiros. Um dos objetivos da criação das 

centrais de abastecimento no Brasil era a eliminação dos atravessadores entre a produção e o 

consumo, mas, ao contrário, as centrais fortaleceram o papel dos atravessadores, pois, os 

próprios entrepostos de abastecimento, por si só, já funcionam como uma instituição formada 

por intermediários, entre eles, os atravessadores. No caso, essas instituições deveriam 

proporcionar a participação da agricultura não capitalizada, das cooperativas, das associações 

diretamente no comércio de hortifrutigranjeiros, e no contato direto com o consumidor. Mas, 

o modelo de modernização dos transportes e das comunicações e a ineficácia de políticas, 

historicamente retratada no país, que incentivassem o desenvolvimento da agricultura com 

baixo capital, fizeram com que esses produtores descapitalizados se distanciassem das 

centrais de abastecimento, como ocorreu no Rio Grande do Norte. 

Nesse sentido, as centrais de abastecimento são instituições formadas por um conjunto 

de firmas e funcionam como intermediários nos circuitos da economia urbana. Assim, os 

intermediários agem como um elo entre a demanda e a oferta (Santos, 1979), logo, esses 

agentes tornam-se estratégicos no abastecimento agroalimentar, no controle dos preços das 

mercadorias, assim como, na especulação. No caso do Brasil, esses preços são definidos em 

grande medida, a partir da Ceagesp, que se constitui na maior central de abastecimento do 

país (Oliveira, 1996). Devido ao um grande controle da distribuição e do preço exercido pelas 

centrais, observa-se que em muitos casos os supermercados e hipermercados buscam seus 

produtos fora do sistema Ceasa, como por exemplo, os hipermercados na cidade de Natal que 

já tem um percentual considerável de produtos alimentícios comprados direto do produtor e 

não por intermédio da Ceasa-RN. Assim, essas grandes firmas, que possuem capital e relativo 

acesso ao transporte, conseguem comprar diretamente do produtor. Ao contrário, os agentes 

do circuito inferior, como os feirantes, não possuem o capital necessário, nem a técnica de 

transporte, o que provoca uma maior dependência desse grupo social para com os 

intermediários, em especial os atravessadores e os fretistas. A Figura 02 mostra o esquema de 

relações entre os elementos dos circuitos da economia urbana, criado por Santos (1979). 
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Figura 02 – As relações entre os elementos dos circuitos da economia urbana. 

 
Fonte: Santos (1979) 
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O esquema da Figura 02 mostra que os intermediários (transportadores, atacadistas) 

estão no topo do circuito inferior e na base do circuito superior. Entre si, os transportadores e 

atacadistas possuem uma relação de complementaridade mútua ou recíproca. Essa relação 

recíproca ocorre entre esses intermediários e o comércio não moderno (feiras livres, 

mercadinhos, quitandas, camelôs, mercados públicos etc.), no entanto, em alguns casos, os 

transportadores têm uma relação de complementaridade com o comércio não moderno, e os 

atacadistas, uma relação hierárquica com esse comércio dito “tradicional”. Os atacadistas 

mantém uma relação de reciprocidade com a indústria não moderna (facções, artesanatos, 

manufaturas etc.), e as transportadoras mantém esse tipo de relação com as atividades 

regionais. Por fim, as transportadoras recebem uma relação de complementaridade do circuito 

moderno extrarregional e dos bancos; enquanto os atacadistas recebem uma relação 

hierárquica desses mesmos elementos. 

A tese de Xavier (2009) traz uma importante contribuição sobre os circuitos da 

economia urbana, focando a importância do intermediário, em especial os atacadistas. O autor 

mostra o crescimento quantitativo e as diferenciações qualitativas desses agentes nos últimos 

20 anos. Para ele, os atacadistas não podem ser mais vistos apenas como intermediários entre 

o produtor e o consumidor, pois são também prestadores de serviços, agregadores de valor, 

contribuindo para a racionalidade não só do circuito superior, como também para a eficácia do 

circuito inferior, viabilizando a expansão do consumo. A cooperação estabelecida entre as 

empresas atacadistas distribuidoras e o circuito inferior envolve os serviços logísticos, a oferta 

de crédito, a profissionalização do varejo, agindo também nos pontos de venda, enquanto em 

relação ao circuito superior a cooperação é feita com as indústrias e agronegócios, na logística 

de distribuição, e no levantamento de dados sobre o comportamento do consumidor 

relacionado aos produtos comercializados. 

Xavier (2010) mostra que há duas formas de se classificar as atividades atacadistas: 1) 

segundo suas operações; e 2) segundo o nível de capital, tecnologia e alcance territorial. A 

partir dessas possibilidades de classificação, distinguir-se-ão as centrais de abastecimento das 

demais firmas atacadistas, por exemplo, do Makro, do Atacadão, do Sam‟s Club, e do Super 

Fácil. Duas ressalvas devem ser feitas. Primeira ressalva, todo distribuidor é atacadista, mas 

nem todo atacadista é distribuidor. Pois, o distribuidor se constitui em uma firma que 

comercializa no atacado produtos de uma determinada empresa ou conjunto de empresas, de 

forma fixa e contratual. Assim, esses supermercados são atacadistas, na medida em que não 

são distribuidores específicos de uma determinada e exclusiva marca, esses agentes 

distribuem no atacado as mercadorias de variadas empresas, sem contrato fixo. Segunda 
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ressalva, a Ceasa-RN não é um atacadista, e sim, uma infraestrutura, uma instituição formada 

por diversos atacadistas, sendo estes, em sua maioria, de produtos hortifrutigranjeiros. 

Neste caso, as centrais de abastecimento no Brasil, e em especial a Ceasa-RN, podem 

ser classificadas de acordo com suas operações enquanto um conjunto de comércios 

atacadistas de alimentos, especificamente de hortifrutigranjeiros. Nesse sentido, a central de 

abastecimento do RN, e de outros estados federados brasileiros, é caracterizada também 

enquanto uma infraestrutura formada pela simultaneidade de empresas: de atendimento no 

balcão, como no varejo tradicional, sem o acesso direto do cliente ao produto; de 

autosserviço, com produtos em gôndolas com acesso direto do cliente, para o consumo no 

varejo; e de entrega, atendendo a diversos estabelecimentos do varejo e também do atacado. O 

entreposto de abastecimento do RN também pode ser classificado enquanto uma empresa 

generalista de entrega e de balcão, ao mesmo tempo distribuindo hortifrutigranjeiros 

diversificados para empresas varejistas diferentes, e comercializando para os consumidores 

que visitam os atacadistas dessa infraestrutura. Assim, as centrais se diferenciam dos 

supermercados atacadistas na medida em que estes últimos se classificam como comércio 

atacadista de produtos em geral, para além dos hortifrútis, constituindo-se em firmas do tipo 

Cash & Carry, ou seja, atacado de autosserviço.  

Em relação ao capital, tecnologia e alcance espacial, os atacadistas podem ser 

classificados, segundo Xavier (2009) em: macrocircuito, mesocircuito e microcircuito. O 

macrocircuito de atacadistas se caracteriza por empresas que tem um alcance nacional ou em 

mais de uma região brasileira, adotando sistemas informatizados em várias operações, 

diversificando suas atividades para o setor de serviços e, às vezes, criam marcas próprias. O 

mesocircuito de atacadistas tem as mesmas características do macrocircuito, mas com um 

grau menor de capital e tecnologia, tendo seu alcance espacial restrito a alguns estados 

federados nacionais ou a alguns municípios. As empresas do microcircuito atacadista são 

empresas menos modernas e pouco capitalizadas, que não chegam a formar redes como as 

empresas do macro e mesocircuitos, e têm o alcance de suas ações apenas na dimensão local 

de um município. Mas, estas empresas não podem ser confundidas como pertencentes ao 

circuito inferior da economia urbana, pois seu volume de negócios no circuito inferior e a 

busca constante por pequenas vantagens tecnológicas o caracterizam como uma empresa do 

circuito superior. 

Se considerarmos as centrais de abastecimento em sua totalidade, o sistema das Ceasas 

como um todo, verifica-se esses entrepostos pertencentes ao macrocircuito de atacadistas, 

com alcance nacional, e até internacional em relação há alguns produtos, com sistema 
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informatizado e com diferentes serviços prestados no atacado e no varejo. No entanto, 

considerando a particularidade de cada central de abastecimento, essa classificação é mutável. 

Por exemplo, a Ceasa-RN tem uma abrangência fortemente local, em menor medida regional 

e até nacional na obtenção de alguns hortifrútis, ou seja, pertencente ao macrocircuito no seu 

próprio abastecimento. Porém, em relação ao papel de atacadista distribuidor, a Ceasa-RN 

tem seu papel praticamente restrito ao estado do Rio Grande do Norte, e mais fortemente 

concentrado na Região Metropolitana de Natal, podendo ser classificado dentro de um 

microcircuito.  

Mas, ao verificar que essa central tem um relativo avanço tecnológico e um capital 

elevado em algumas empresas que a compõem, esta já poderia ser considerada de um 

mesocircuito. Nesse contexto, considerar-se-á a Ceasa-RN como uma infraestrutura que faz 

parte de um sistema maior, interconectado através dos fluxos de informação com as demais 

centrais do Brasil, formando uma rede de centrais de abastecimento. Nessa perspectiva 

geográfica, as centrais de abastecimento, incluindo assim a Ceasa-RN, podem ser 

caracterizadas como um agente atacadista do macrocircuito. Os supermercados atacadistas 

também são, em sua maioria, pelo menos todos os existentes em Natal-RN, pertencentes ao 

macrocircuito. 

Observa-se que essas classificações são limitadas. São importantes na medida em que 

consideram as funções e as operações realizadas, no entanto, negligenciam a dimensão 

espacial desses agentes. A classificação proposta por Xavier (2009) traz uma importante 

contribuição para enfatizar a dimensão geográfica, ao lado do capital e da técnica, no entanto, 

ainda demonstra limitações, principalmente quando se leva em consideração as centrais de 

abastecimento. Assim, há uma necessidade de se acrescentar uma tipologia específica para as 

centrais, que se constituem em instituições formadas por firmas que possuem diferentes 

operações, diversos níveis de capital e tecnologia utilizada, e com diferentes escalas de 

atuação. Essa é o primeiro fator que caracteriza a Ceasa-RN e as centrais de abastecimento 

enquanto “agente misto” dos circuitos da economia urbana. 

Assim, a Ceasa-RN também não segue aquelas características dos circuitos da 

economia urbana elencadas por Santos (1979), sendo o segundo fator que evidencia esses 

elementos como um agente misto dos circuitos da economia urbana. Algumas empresas dos 

entrepostos de abastecimento do RN utilizam capital intensivo, como a Uvifrios, que teve sua 

primeira loja criada no entreposto de abastecimento do RN, em 1999, e posteriormente 

formou uma rede atacadista de hortifrutigranjeiros, com filiais no município de Parnamirim, 

na Região Metropolitana de Natal, no município de Mossoró-RN, e por último na Zona Norte 
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da cidade de Natal. No entanto, esta firma – sede e filiais – faliu no ano de 2013, no período 

de realização de nossa pesquisa. Em termos tecnológicos, também há a empresa GJ de 

Medeiros, que utiliza alta tecnologia como uma máquina que separa as maçãs de alta e baixa 

qualidade, entre outros hortifrútis comercializados por esta empresa. Observou-se que a GJ de 

Medeiro, o Paraíso das Bananas e a Casa do Milho são as principais empresas que fornecem 

para os hipermercados e supermercados de Natal, devido principalmente à capacidade 

tecnológica de seleção e armazenamento de produtos (Foto 07), e de atender o padrão de 

qualidade exigido pelas firmas do circuito superior. Ao mesmo tempo em que a Ceasa-RN, 

assim como as demais centrais de abastecimento, são constituídas por empresas que utilizam 

alto nível de tecnologia, organização administrativa e capital, há também aqueles pequenos 

produtores e atravessadores, os permissionários de pessoa física, que utilizam baixo grau de 

tecnologia e capital. 

 

Foto 07 – Fachada das empresas Paraíso das Bananas e G.J. de Medeiros 

– principais fornecedoras para hipermercados e supermercados de 

Natal-RN. 

 
Foto: Thiago Augusto Nogueira de Queiroz, dezembro de 2013. 

 

A partir das observações em campo, criou-se o Quadro 04. Nesse sentido, observa-se 

que a Ceasa-RN é formada por empresas de grande porte (permissionários de pessoas 

jurídica) que se caracterizam pelo uso de tecnologia moderna emergente, capital intensivo, 

trabalho reduzido, organização em redes, emprego assalariado predominante, grande 

quantidade de estoques, preços fixos, cartão de crédito, margem de lucro elevada, relações 
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impessoais com a clientela, custos fixos importantes, publicidade utilizada e rara reutilização 

de bens.  

Da mesma forma, há na central de abastecimento do RN, predominantemente, 

empresas de médio e pequeno porte (permissionários de pessoas jurídica), que se diferenciam 

das empresas de grande porte nos seguintes aspectos: uso de tecnóloga moderna residual, 

capital reduzido, trabalho volumoso, organização simples, estoques em média quantidade, 

preços ao mesmo tempo fixos e submetidos a discussão, uso de cartão de credito e das 

próprias mercadorias como crédito, margem de lucro reduzida, a publicidade não é utilizada, e 

ocasionalmente reutiliza os bens. 

Por fim, a Ceasa-RN se caracteriza pela existência de feirantes produtores e feirantes 

atravessadores (ambos permissionários de pessoas física) que se caracterizam pelo uso de 

tecnologia não moderna, capital reduzido, trabalho volumoso, organização simples, emprego 

assalariado não predominante, estoques em pequena quantidade, preços submetidos à 

discussão, uso exclusivo do dinheiro em espécie, margem de lucro reduzida, relações pessoais 

com a clientela, custo fixos não são importantes, a publicidade não é utilizada, e a reutilização 

dos bens é frequente.  

As empresas de todos os portes e todos os tipos de feirantes recebem ajuda 

governamental. Só o fato de constituírem a central de abastecimento do RN, já os torna aptos 

a receberem auxílio do Estado. Nenhum desses agentes tem uma interação com o exterior. 

Essa constituição da Ceasa-RN, e das centrais de abastecimento alimentar em geral, por 

elementos do circuito superior e por elementos do circuito inferior, é que dá a especificidade 

para esse agente do abastecimento alimentar enquanto um agente misto dos circuitos da 

economia urbana. 
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Quadro 04 – Características das centrais de abastecimento alimentar, enquanto agentes mistos dos circuitos da economia urbana. 

Características 

Agente misto dos circuitos da economia urbana (Centrais de abastecimento) 

Empresas de grande porte 

(permissionários de pessoa jurídica) 

Empresas de médio e pequeno porte 

(permissionários de pessoa jurídica) 

Feirantes produtores e feirantes atravessadores 

(permissionários de pessoa física) 

Tecnologia Moderna emergente Moderna residual Não moderna 

Capital Volumoso Reduzido Reduzido 

Trabalho Reduzido Volumoso Volumoso 

Organização Em redes Simples Simples 

Emprego assalariado Predominante Predominante Não predominante 

Estoques Grande quantidade Média quantidade Pequena quantidade 

Preços Fixos Simultaneamente fixos e submetidos à discussão Submetidos a discussão 

Crédito Uso de cartões de crédito Cartão de crédito e de mercadorias como crédito Somente uso de dinheiro em espécie 

Margem de lucro Elevado no volume total Reduzido no volume total Reduzido no volume total 

Relações com a clientela Impessoal Impessoal Pessoal 

Custos fixos Importantes Importantes Não importantes 

Publicidade Utilizada Não utilizada Não utilizada 

Reutilização dos bens Raro Ocasional Frequente 

Overhead capital 

/ajuda governamental 
Indispensável Indispensável Indispensável 

Dependência direta do 

exterior 
Nula Nula Nula 

Fonte: elaborada pelo autor, com base em Santos (1979) e nos trabalhos de campo. 
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Nesse contexto, os supermercados atacadistas se comportam como um elo entre o 

circuito superior e o circuito inferior da economia urbana (Xavier & Castillo, 2011). A Ceasa-

RN, e as demais centrais de abastecimento, também se caracterizam enquanto elo entre os 

circuitos, na medida em que mantém relações com as grandes empresas do agronegócio, com 

o produtor agrícola descapitalizado, com as transportadoras e operadoras logísticas, com 

caminhoneiros e fretistas (Foto 08), com hipermercados e supermercados e com feiras livres e 

mercados públicos. Para além dessas relações externas, a central de abastecimento do RN se 

caracteriza pela coexistência dos circuitos da economia urbana no interior de sua 

infraestrutura através da presença de empresas atacadistas de hortifrutigranjeiros de grande, 

médio e pequeno porte (Foto 09), através dos produtores e atravessadores (Foto 10), como 

também de carregadores
25

 de mercadorias (Foto 11) que constituem essa instituição, 

fortalecendo a sua característica de um agente misto dos circuitos da economia urbana. 

Assim, de acordo com a Figura 03, as centrais de abastecimento são racionalizadas 

pelas grandes empresas do agronegócio e pelas firmas que propagam a modernização e a 

globalização. E, ao mesmo tempo, essas instituições tendem a racionalizar as atividades do 

circuito inferior da economia urbana, em especial as feiras livres e os mercados públicos, 

estabelecendo-se um acontecer hierárquico. Os entrepostos de abastecimento funcionam 

também como essa interconexão entre o campo e a cidade, entre a agricultura (seja no campo 

ou na cidade) e as atividades comerciais urbanas. Então, o produtor com baixo capital e os 

atravessadores complementam essas instituições, assim como, estas funcionam como um 

acontecer complementar para os hipermercados e supermercados que dependem desse 

conjunto de firmas atacadistas para o abastecimento alimentar, estabelecendo-se o acontecer 

complementar. Por último, há uma relação de reciprocidade, um acontecer homólogo, entre as 

centrais de abastecimento com os atacadistas que as constituem e os transportadores 

(caminhoneiros, empresas e operadores logísticos) que participam diretamente do 

(des)carregamento de produtos hortifrutigranjeiros, formando uma contiguidade funcional em 

uma área da cidade. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Destaca-se a tese de doutorado de Sueli de Castro Gomes, intitulada “O território de trabalho dos carregadores 

piauienses no terminal da Ceagesp: modernização, mobilização e a migração”, do ano de  2007. Nessa tese, a 

autora evidencia a importância desses carregadores na história e na atualidade da central de abastecimento de 

São Paulo, assim como, a organização e participação do movimento político desses trabalhadores. 
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Foto 08 – Caminhões sendo descarregados na Ceasa-RN. 

 
Foto: Thiago Augusto Nogueira de Queiroz, dezembro de 2013. 

 

Foto 09 – Área das empresas – permissionários de pessoa jurídica – da 

Ceasa-RN. 

 
Foto: Thiago Augusto Nogueira de Queiroz, dezembro de 2013. 
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Foto 10 – Área dos feirantes produtores ou atravessadores – 

permissionários de pessoa física – da Ceasa-RN. 

 
Foto: Thiago Augusto Nogueira de Queiroz, dezembro de 2013. 

 

Foto 11 – Exemplo de um carregador de mercadoria da Ceasa-RN. 

 
Foto: Thiago Augusto Nogueira de Queiroz, dezembro de 2013. 
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Figura 03 – As centrais de abastecimento e os elementos dos circuitos da economia urbana. 

 
Fonte: elaborada pelo autor, com base em Santos (1979) e nos trabalhos de campo. 

 

 

 



123 
 

Por fim, pergunta-se se as centrais de abastecimento, a partir do que foi observado no 

entreposto do Rio Grande do Norte, podem ser caracterizadas como um agente misto dos 

circuitos da economia urbana, pois, como há uma indissociabilidade entre o circuito superior e 

o circuito inferior, praticamente as características de ambos os circuitos perpassam as firmas e 

as instituições nos países subdesenvolvidos, em especial no Brasil. Porém, em cada firma ou 

elemento da economia urbana há uma predominância de características do circuito superior ou 

do circuito inferior, em termos de tecnologia, capital e organização. No caso das Ceasas, essa 

situação muda, pois, componentes dos dois circuitos a constituem não podendo ser 

caracterizada como pertencente a um ou outro circuito, na medida em que nas características 

de algumas empresas que delas fazem parte predomina o circuito superior e em outros casos 

predomina o circuito inferior. Fugindo dessa lógica classificatória, as centrais de 

abastecimento se constituem internamente com características de ambos os circuitos, sem um 

predomínio evidente de um ou de outro, mas, a coexistência de ambos em uma mesma 

instituição ou infraestrutura urbana. 

 

4.2 A Ceasa-RN e o uso do território 

 

As centrais de abastecimento como um todo mostram o papel ativo do Estado 

enquanto agente do circuito superior, beneficiando diretamente esse circuito e ainda de forma 

indireta o circuito inferior. Segundo Santos (1979), o Estado poderia ser considerado um 

componente do circuito superior, visto que atende aos interesses dos agentes do circuito 

moderno. Este apoia as atividades do circuito superior através da construção de infraestruturas 

e geração de fluxo que propiciam a intensidade dos fluxos (rodovias, ferrovias, hidrovias, 

pontes, portos, aeroportos, etc.), qualifica a mão de obra profissional, faz parcerias entre setor 

público e privado (PPPs), ajuda a criar indústrias de base (siderúrgicas, metalúrgicas, 

petroquímicas), e concede incentivos fiscais e financeiros (isenção de impostos, subsídios à 

produção e à exportação).  

Essa ação favorável do Estado ao circuito superior torna-se cada vez mais visível nos 

últimos anos. A esse respeito, Montenegro (2011) traz o exemplo dos projetos de 

revitalização, quando se retira as atividades tradicionais de um determinado bairro, retiram-se 

os camelôs das ruas, ou os deslocam para outras localidades, em prol o de uma urbanização 

modernizadora que beneficia as grandes empresas e o capital imobiliário. No mesmo trabalho, 

a autora mostra que os zoneamentos da cidade, feitos pelo Estado, beneficiam especialmente o 

circuito superior, mas contraditoriamente, o circuito inferior encontra seu lugar em meio aos 
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zoneamentos de pretensão segregadora. Assim, apesar dos benefícios do Estado ao circuito 

moderno, os agentes do circuito inferior também conseguem, muitas vezes, se apropriar e usar 

essas infraestruturas instaladas pelo Estado, assim como conseguem sobressair às normas 

estatais encontrando maneiras de resistência e permanência. 

Com relação à importância política das centrais de abastecimento, retorna-se ao final 

da década de 1980, quando houve uma tentativa de privatização das Ceasas em todo o Brasil. 

Porém, essa privatização não ocorreu, e a reestruturação institucional das centrais restringiu-

se à descentralização da gestão delas que passaram do governo federal para os governos 

estaduais e municipais. Um dos fatores apontados para não ter ocorrido a privatização é o 

comércio privativo praticado nas centrais, ou seja, realizado pelas empresas que as 

constituem. Assim, não seria interessante para as empresas terem mais uma tarefa, a 

administração. Outro fator que pode ser considerado é a importância político-partidária das 

centrais de abastecimento, na medida em que os cargos administrativos, principalmente da 

diretoria, tornam-se moedas de troca eleitorais. Tal fato pode ser observado no Quadro 05, 

que mostra todos os presidentes da Ceasa-RN ao longo da história e a profissão e as funções 

públicas exercidas por eles. 

 

 

Quadro 05 – Presidentes da Ceasa-RN e suas respectivas profissões e funções 

públicas. (1975-2012) 

Anos Presidente da Ceasa-RN Profissão e função pública 

1975-87 Luis de Barros 

 

Foi vereador, deputado 

federal e senador. 

 

1987-88 
Roberto Silva Rota de 

Holanda 

 

- 

 

1988-91 Severo Alves da Câmara 

 

Foi auditor fiscal do tesouro 

estadual. Conselheiro e 

membro da direção do ABC 

Futebol Clube. Um dos 

fundadores da ASFARN. 

 

1991-92 José Gercino Saraiva Maia 

 

Foi dono do supermercado 

Varejão em Macaíba. Irmão 

do ex-secretário Municipal 

Rawplácido Saraiva Maia. 

Foi secretário estadual e 

secretário municipal em 

São Gonçalo do Amarante. 

 

1992-94 Salomão Borges Oliveira 
 

- 
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1994-95 Edilson Batista Trindade 

 

Proprietário da Indústria de 

Lacticínios Clan. 

 

1995-2000 - 

 

- 

 

2000 
Sebastião Rodrigues Leite 

Junior 

 

Advogado e membro do 

Conselho Seccional da 

OAB-RN  

 

2000-01 José de Paula Saldanha 

 

- 

 

2001-03 Nídia Mesquita 

 

Agropecuarista com 

tradição política em 

Macaíba. Dona da Fazenda 

Arvoredo. Filha de Alfredo 

Mesquita Filho, ex-prefeito 

de Macaíba, e ex-deputado 

estadual do RN. 

 

2003-07 
João Alves Carvalho 

Bastos 

 

Foi vice-presidente da 

Associação Brasileira das 

Centrais de Abastecimento 

(Abracen). Na prefeitura de 

Natal-RN, foi secretário 

municipal na Semsur e foi 

diretor da Urbana. 

 

2007-08 Evandro Magalhães 

 

Engenheiro civil. Irmão do 

ex-deputado estadual Luiz 

Almir. 

 

2008-2010 Érico Ferreira 

 

Engenheiro agrônomo. 

 

2010-2012 José Adécio Costa 

 

Agropecuarista e deputado 

estadual. 

 

2012- 
Carlos Vinicius Aragão 

Costa Lima 

 

Ex-presidente do Sindicato 

das Indústrias Gráficas do 

Rio Grande do Norte 

(Singraf-RN). 

 

Fonte: Ceasa-RN e pesquisa na internet. 
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As informações do Quadro 05 foram colhidas na própria Ceasa-RN e através de busca 

de dados na internet. O quadro está incompleto, mas é o suficiente para notar a importância 

das centrais de abastecimento como moeda de troca eleitoral. Observa-se no Quadro 05 que 

uma grande parte dos presidentes da Ceasa-RN exerceram cargos políticos, secretários 

municipais ou estaduais, vereadores, deputados e até senadores. Outros eram filhos ou irmãos 

de políticos. Muitos deles também se caracterizam por serem agropecuaristas ou associados à 

indústria de lacticínios. Entretanto, alguns são profissionais de áreas que tem pouca ou 

nenhuma relação com a agropecuária, como auditor fiscal, advogado e engenheiro civil. O 

atual presidente, por exemplo, foi presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas do RN. Tais 

fatos exemplificam a relação estreita entre o Estado e o circuito superior, neste caso, entre o 

Estado e um elemento do circuito superior “misto”, as centrais de abastecimento, que também 

são um “agente misto” dos circuitos da economia urbana. 

Nesse contexto político e econômico que envolve as centrais de abastecimento, faz-se 

necessário pensar políticas públicas de abastecimento que levem em consideração o território. 

Não o território entendido enquanto uma área, mas o território enquanto o espaço geográfico 

mediado pelas relações de poder, usado e apropriado por diferentes agentes com suas 

diferentes territorialidades. Portanto, as centrais de abastecimento devem ser pensadas 

enquanto um nó, um lugar do território, conectadas, entre si e com outras áreas e agentes, por 

linhas, por redes de transporte e comunicação, dentro uma tessitura, de uma estrutura 

econômica, política e cultural, em diferentes escalas geográficas. 

Seguindo essa perspectiva do uso do território, deve-se planejar as centrais de 

abastecimento como um lugar que não apenas se relaciona com os circuitos da economia, 

mas, que também é constituída pela simultaneidade dos circuitos da economia urbana, 

tornando-se um agente misto dos circuitos, relacionando-se também com diversificados 

circuitos espaciais de produção. Assim, as Ceasas não devem ser pensadas para as 

racionalidades hegemônicas como elas foram pensadas em sua criação, ou como ainda vigora 

na ideologia posta por essas centrais no período atual. As centrais de abastecimento devem ser 

pensadas para as racionalidades paralelas e para as contrarracionalidades, para que: as 

relações complementares e homólogas se sobreponham às relações hierárquicas; as 

horizontalidades se sobreponham as verticalidades; e a solidariedade orgânica se sobreponha a 

solidariedade organizacional, (Santos, 1996; Santos & Silveira, 2001). 
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As horizontalidades
26

 são “extensões formadas de pontos que se agregam sem 

descontinuidade” (Santos, 1996); são também “o lugar da finalidade imposta de fora, de longe 

e de cima, quanto o da contra finalidade, localmente gerada” (Santos, 1996). As 

horizontalidades contrariam as verticalidades que são “pontos no espaço que, separados uns 

dos outros, asseguram o funcionamento global da sociedade e da economia” (Santos, 1996), 

ou seja, as verticalidades são “vetores de uma racionalidade superior e do discurso pragmático 

dos setores hegemônicos, criando um cotidiano obediente e disciplinado” (Santos, 1996). 

Ao se valorizar as horizontalidades e as racionalidades paralelas e 

contrarracionalidades em detrimento das verticalidades e racionalidades hegemônicas, 

automaticamente valoriza-se a solidariedade orgânica, “que resulta de uma interdependência 

entre ações e atores que emana da sua existência no lugar” (Santos & Silveira, 2001, p. 306), 

em detrimento da solidariedade organizacional, que “supõe uma interdependência até certo 

ponto mecânica, produto de normas presididas por interesses de modo geral mercantis, 

mutáveis em função de fatores do mercado” (Santos & Silveira, 2001, p.307). Portanto, a 

solidariedade orgânica caracteriza-se pelas relações de horizontalidade, ou seja, relações de 

proximidade, de vizinhança, de contiguidade entre os agentes, relações geradas internamente 

no próprio lugar, constituindo uma interdependência, entre os agentes que constituem esse 

lugar. 

Nessa perspectiva, propõe-se como fortalecimento do lugar, como fortalecimento da 

solidariedade orgânica e de suas relações horizontais, algumas alternativas que podem ser 

implantadas e desenvolvidas nas centrais de abastecimento, a saber: a economia solidária, a 

tecnologia social, o comércio justo, e o mercado institucional. A economia solidária 

apresenta-se como uma alternativa à competição, através do associativismo e do 

cooperativismo, e dos princípios da autogestão, cooperação, solidariedade e viabilidade 

econômica (Singer, 2003). Um caso de iniciativas econômicas solidárias relacionadas às 

centrais de abastecimento encontra-se, mesmo que distante dos pressupostos da economia 

solidária, no artigo de Tsukamoto & Asari (2012), que aponta a existência da Apranor 

(associação dos horticultores) e da Arucel (associação dos permissionários) na Ceasa-

Londrina. 

                                                           
26

 “As horizontalidades, pois, além das racionalidades típicas das verticalidades que as atravessam, admitem a 

presença de outras racionalidades (chamadas de irracionalidades pelos que desejariam ver como única a 

racionalidade hegemônica). Na verdade, são contra racionalidades, isto é, formas de convivência e de regulação 

criadas a partir do próprio território e que se mantêm nesse território a despeito da vontade de unificação e 

homogeneização, características da racionalidade hegemônica típica das verticalidades. A presença dessas 

verticalidades produz tendências à fragmentação, com a constituição de alvéolos representativos de formas 

específicas de ser horizontal a partir das respectivas particularidades” (Santos, 2000, p. 110). 
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 Associado a perspectiva da economia solidária, propõe-se o uso de tecnologias sociais 

que são: tecnologias adaptadas ao pequeno tamanho financeiro dos agentes envolvidos; não 

discriminatórias, com a inexistência da relação patrão e empregado; orientadas para o 

mercado interno; liberadoras do potencial e da criatividade do produtor; e capazes de 

viabilizarem economicamente os empreendimentos autogestionados e as pequenas empresas 

(Dagnino, 2004). Essas tecnologias diferenciam-se das tecnologias convencionais, pois estas 

últimas, de acordo com o referido autor, são: responsáveis por transformar, dentro do sistema 

capitalista, conhecimentos em bens e serviços; apoiadas pelos governos dos países centrais do 

capitalismo; concebidas por agentes sociais que legitimam a competitividade; trazem 

acoplados os valores capitalistas, tornando-se ferramentas para a reprodução do sistema.  

Um exemplo de tecnologia social que poderia ser utilizada junto aos produtores de 

hortifrutigranjeiros é a Produção Agroecológica Integrada e Sustentável (PAIS), que produz 

sem utilização de agrotóxicos (produtos orgânicos), integrando a produção vegetal com a 

criação de animais, levando em consideração a viabilidade econômica, a justiça social, a 

aceitação cultural, e a preservação ambiental para os agentes envolvidos, que posteriormente 

comercializam suas produções nas feiras agroecológicas (Sebrae, 2009). Daí a necessidade de 

abrir espaços para as tecnologias sociais e as feiras agroecológicas dentro das centrais de 

abastecimento no Brasil. Tal perspectiva já é praticada em Recife, no Centro de 

Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasape), no qual há a Feira de Produtos 

Orgânicos da Ceasape. 

Além da economia solidária, das tecnologias sociais como alternativas para a inserção 

da agricultura não capitalizada nas centrais de abastecimento, há também a possibilidade da 

criação de um mercado institucional do agricultor com baixo capital nas centrais de 

abastecimento, no qual o produtor iria comercializar sua produção, através de tecnologias 

sociais e a partir dos princípios da economia solidária, diretamente nos entrepostos de 

abastecimento. Pois, uma das maiores dificuldades do agricultor descapitalizado não é a 

produção, e sim, a distribuição, a falta de acesso à circulação, daí a necessidade de 

intermediários, atravessadores, que têm acesso ao transporte para distribuir essas mercadorias 

produzidas por terceiros. No entanto, essa alternativa não deve ser vista como uma via de mão 

única, ou a única forma de mercado institucional, mas, seria uma complementaridade à renda 

do agricultor com pequeno capital, para além do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 

que já é um tipo de mercado institucionalizado. A criação de um mercado institucional nas 

centrais de abastecimento torna-se importante para o fortalecimento da agricultura com 
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escassez de capital e tecnologia, e a garantia de uma maior segurança alimentar e nutricional 

nas cidades (Schimitt & Guimarães, 2008; Gomes Junior & Botelho Filho, 2009). 

Observa-se que na economia solidária, as tecnologias sociais e o mercado institucional 

estão intimamente associados, pois esses sistemas são discutidos e mostrados como 

possibilidades socioeconômicas. No entanto, não se pode ser ingênuo a ponto de pensar que a 

aplicação e execução dessas alternativas estarão levando a uma transformação estrutural da 

sociedade. Esses modelos econômicos propostos, e ditos alternativos, são o que Mészáros 

(2002) denomina de “soluções para a incontrolabilidade do capital, do ponto de vista do 

capital”. Ou seja, para o autor, o sistema do capital é incontrolável, gerando crises e 

desigualdades, e as propostas de mudanças e alternativas existentes, e que são postas em 

prática, estão dentro desses limites do capital, formando uma linha de menor resistência ao 

sistema capitalista. São alternativas permitidas, que não abalam a ordem socioespacial 

vigente.  

Contudo, essas alternativas – a economia solidária, as tecnologias sociais e o mercado 

institucional – tornam-se importantes para a construção das possibilidades de uma 

transformação social, mesmo dentro dos limites do capital. Pois, permitiriam um 

planejamento territorial das centrais de abastecimento, fortalecendo o circuito inferior, as 

horizontalidades e a solidariedade orgânica presentes nessas centrais, em detrimento dos 

interesses do circuito superior, das políticas partidárias em jogo, e das relações verticais e 

organizacionais. As vias de menor resistência ao capital mostram-se, ainda, como as únicas 

possibilidades concretas de uma transformação social. 

Esse pensamento de consolidação de alternativas socioeconômicas, mesmo que dentro 

do capitalismo torna-se essencial para a produção do que Harvey (2004) denomina de espaços 

de esperanças, e o que Santos (1987) denominou de espaço do cidadão, outrora chamado de 

período demográfico da história ou período popular da história (Santos, 2000). Assim, a 

criação dessas alternativas para as centrais de abastecimento tornam-se importantes para 

possibilitar um pensamento territorial e fortalecer a ação dos agentes do circuito inferior que 

se relacionam ou fazem parte das centrais. Nessa perspectiva, não só criam-se as bases para o 

direito à cidade (Lefebvre, 2001), como também se criam as bases para o direito ao território, 

que não abarca somente os citadinos, mas também abarca os campesinos (Santos, 1987). 

Saindo da resolução técnica e econômica dos problemas do abastecimento 

agroalimentar no Brasil, Zeitune (2011b) propõe uma política de criação de unidades 

municipais das centrais de abastecimento, voltadas para os circuitos espaciais de produção 

locais e regionais. Nesse sentido, o autor aponta quatro eixos de atuação. O primeiro eixo 
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refere-se à produção agrícola, que deveria ter como projetos os produtos de agricultura pouco 

capitalizada, o armazém da agricultura com baixo nível de capital e tecnologia, hortas 

escolares e comunitárias, a feira orgânica ou agroecológica, e o programa municipal de 

aquisição de alimentos. O segundo eixo sugere a distribuição e a regulação de mercado, com 

projetos de revitalização das feiras livres, criação de feiras populares e de feiras modelo. O 

terceiro eixo corresponde ao consumo e à segurança alimentar, com projetos de banco 

municipal de alimentos, alimentação escolar, combate a desnutrição, restaurante popular, e 

educação para o consumo ou consumo consciente. O quarto eixo, por fim, relaciona-se à 

gestão participativa das centrais de abastecimento, com uma verdadeira descentralização, um 

espaço aberto e democrático para que atenda aos diferentes interesses territoriais do Estado, 

dos produtos agrícolas com baixo grau de capital e tecnologia, e consumidores. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho de dissertação trouxe algumas contribuições que deram um caráter de 

ineditismo. A primeira contribuição, de caráter empírico, foi a mensuração das interações 

espaciais entre a Ceasa-RN e os supermercados, hipermercados, atacadistas, feiras livres e 

mercados públicos da cidade de Natal. Em seguida, houve uma contribuição metodológica, ao 

se analisar os circuitos da economia urbana a partir de uma atividade específica, a circulação 

de hortifrutigranjeiros, e também, a partir de um agente específico, a central de abastecimento 

alimentar do RN. Por fim, houve uma contribuição de cunho teórico, na medida que levantou-

se uma hipótese e constatou-se empiricamente que as Ceasas se configuram enquanto um 

“agente misto” dos circuitos da economia urbana, diferenciando-se dos demais intermediários 

desses circuitos (atacadistas e transportadores), que compõem um circuito superior “misto”. 

Os entrepostos de abastecimento alimentar não só mantêm interações espaciais com os 

circuitos da economia urbana, como também, são constituídos pelos dois circuitos, o superior 

e o inferior, no interior de suas infraestruturas. 

Nessa perspectiva de considerações finais, retoma-se o objetivo geral deste trabalho 

que é compreender a relação e como esta ocorre entre a Ceasa-RN e os circuitos da economia 

urbana na cidade de Natal, contextualizando a criação das centrais de abastecimento com a 

formação socioespacial do Brasil, identificando as diversas interações espaciais da Ceasa-RN 

que provocam o alargamento das escalas da cidade de Natal, além das diferentes interações 

com cada um dos circuitos da economia urbana, e verificando se a Ceasa-RN pode ser 

considerada um agente misto dos circuitos da economia urbana na medida em que os 

circuitos, superior e inferior, coexistem em uma mesma infraestrutura. Para verificar se esse 

objetivo geral foi atingido, retomam-se também os resultados obtidos durante a construção 

dessa dissertação. 

 Os vetores da modernização na cidade de Natal, que caracterizam o período e o meio 

técnico-científico e informacional, verificam-se em três contextos. O primeiro contexto foi 

formado inicialmente pelas indústrias e posteriormente pela construção civil. O segundo 

contexto constitui-se no turismo. Por fim, o terceiro contexto é formado pelos comércios e 

serviços modernos, formado principalmente por supermercados, hipermercados, shopping 

centers, entre outros serviços de média e alta complexidade. Todos esses estabelecimentos 

modernos começam a ser criados na capital potiguar a partir da década de 1970 e, nas décadas 

posteriores, ampliam-se a expansão de tais elementos. 
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 Esses contextos de modernização transformaram a circulação de produtos 

hortifrutigranjeiros no estado do Rio Grande do Norte, e em especial na cidade de Natal. Até 

o início da década de 1970, a troca de hortifrutigranjeiros ocorria nas feiras livres e nos 

mercados públicos existentes. A partir da criação dos supermercados, hipermercados e 

atacadistas, a comercialização de frutas, legumes e verduras também passou a ocorrer nesses 

estabelecimentos. Em Natal, os supermercados surgiram na década de 1970, sucedido de um 

período de crescimento e expansão na década de 1980 e de múltiplas falências na década de 

1990, resistindo apenas a maior empresa local neste ramo de atividade, o Nordestão, além de 

pequenos supermercados que se constituíram em redes para enfrentar as concorrências. Já os 

hipermercados surgem, em Natal, na década de 1980, tendo uma pequena expansão na década 

de 1990, o que levou à falência de vários supermercados, passando por uma rápida expansão 

no início do século XXI. Por fim, desde o final da década de 1990, também cresceu o número 

de supermercados atacadistas que atuam na capital do RN, 4 nos seus limites municipais e 7 

contando a região metropolitana como um todo. 

 Apesar da expansão desses elementos do circuito superior da economia urbana 

(supermercados, hipermercados, atacadistas), há uma permanência, coexistência de atividades 

do circuito inferior da economia urbana no que se refere à troca de hortifrutigranjeiros, a 

saber: os mercados públicos e as feiras livres. Ambas as atividades foram criadas, em Natal, 

no final do século XIX, tendo uma ampliação tanto dos mercados públicos quanto das feiras 

livres até a década de 1970.  

A partir dessa década, os mercados públicos passaram a entrar em decadência, sendo 

negligenciados pelo poder público local. Atualmente, esses mercados estão degradados, com 

aparência de abandono, sendo formados pela troca de produtos velhos, de “segunda mão” dos 

sebos, pequenas lanchonetes, e lojas de artesanato, sendo a troca de hortifrutigranjeiros 

inexpressiva nas condições atuais desses estabelecimentos. As feiras livres também passaram 

por esse processo de deterioração na psicosfera, sendo considerados pelo poder público e pela 

mídia como locais insalubres, barulhentos, impactantes ambientalmente. No entanto, as feiras, 

por oferecerem um menor controle institucional, apesar da diminuição da dinâmica interna, 

são marcadas pela ampliação quantitativa das mesmas na capital potiguar, desde a década de 

1970. 

 Para oferecer uma melhor infraestrutura de circulação de alimentos, em especial os 

hortifrútis, nas metrópoles, capitais e principais cidades brasileiras foram criadas, pelo 

governo federal, as centrais de abastecimento. Essas instituições, em suas racionalidades, 

tornaram-se importantes infraestruturas para abastecer os supermercados e hipermercados que 
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se expandiam nas cidades brasileiras. Ao mesmo tempo, as centrais de abastecimento, 

tornaram-se uma racionalidade paralela para as feiras livres que também passaram a contar 

com as atividades dessas centrais para o abastecimento. Assim, as centrais de abastecimento 

prepararam o território para a modernização, sendo uma infraestrutura capaz de acelerar, 

tornar mais fluídos os fluxos de frutas, legumes e verduras, da produção agrícola para o 

consumo final, amenizando as prováveis crises, ou problemas mais complexos do 

abastecimento agroalimentar, ou melhor, problemas na circulação de alimentos. 

 Constatou-se que a criação das centrais de abastecimento de produtos 

hortifrutigranjeiros no Brasil ocorreu no contexto de uma das crises do abastecimento 

agroalimentar no século XX. Precisamente, esta ação do Estado brasileiro teve início na 

década de 1960, com continuidade até a década de 1970, associando-se, posteriormente, com 

a crise econômica global que ocorreu em 1973.  Esta crise da circulação de alimentos estava 

integrada às dificuldades que os produtos tinham de chegar ao consumidor final nas 

metrópoles, capitais e cidades intermediárias brasileiras, isto é, ao mercado consumidor em 

potencial. Logo, tratava-se de uma crise causada pelo subconsumo. 

 Toda crise, em suas diferentes dimensões, normalmente é acompanhada de uma 

reestruturação do território, criação de objetos técnicos, de infraestruturas, que ocasiona 

transformações no processo de circulação – produção, distribuição, troca e consumo. O 

principal agente que proporciona essa reestruturação é o Estado, seja através da criação dessas 

infraestruturas – mediação técnica – seja através da normatização – mediação institucional. 

Assim, as centrais de abastecimento foram criadas, sendo simultaneamente um conjunto de 

infraestruturas e uma norma no território nacional. Mais de trinta entrepostos das Ceasas 

foram instalados em todo o Brasil, só na década de 1970, sendo as demais instaladas nas 

décadas posteriores. O Sinac era o sistema que mantinha a integração nacional dos 

entrepostos de abastecimento. No interior desse processo, foi criada, em 1975, na cidade de 

Natal, a Central de Abastecimento S.A. do Rio Grande do Norte, e posteriormente, em 1977, 

foi criado o entreposto de Mossoró-RN. 

 No final da década de 1980, em meio à última crise do abastecimento agroalimentar 

ocorrida no século XX, houve uma tentativa de privatização das centrais de abastecimento no 

Brasil, sob a égide da ideologia do neoliberalismo político que se difundia desde a década de 

1970 como uma resposta à crise mundial daquele período. Como a comercialização realizada 

nas Ceasas já era feita pela iniciativa privada, não houve interesse de compra desses 

entrepostos nas licitações realizadas pelo governo federal. Além disso, as Ceasas são “moedas 

de negociação” eleitoreiras, servindo para obtenção de vantagens político-partidárias. Nesse 
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contexto, houve apenas uma descentralização da gestão das centrais, que passaram seus 

controles acionários do governo federal para os governos estaduais e municipais, 

consolidando-se, de qualquer forma, o princípio neoliberal da descentralização, ou melhor, a 

desconcentração da gestão do governo federal para outras instâncias do Estado ou para o 

terceiro setor (organizações não governamentais). O Sinac foi desintegrado e a unidade 

organizacional das centrais passou a ser desempenhada pela Abracen. O entreposto da Ceasa-

RN do município de Natal, nesse momento de descentralização, teve seu controle acionário 

transferido para o governo do estado do RN, enquanto a central de Mossoró foi transferida 

para o governo municipal, sendo que esta última não entrou no sistema da Abracen, também 

não fazendo parte das estatísticas oficiais da Associação Brasileira das Centrais de 

Abastecimento. 

 No início do século XXI, uma nova variável ganha importância em torno da política 

de abastecimento alimentar no Brasil: a segurança alimentar. O IBGE realizou o Pnad 2004 

sobre a (in)segurança alimentar no país. Os resultados da pesquisa, apesar de priorizarem a 

dimensão quantitativa, ou seja, identificando os indivíduos de um domicílio que se 

alimentavam ou não, mostraram que as regiões Nordeste e Norte são as que se encontram com 

os maiores percentuais de população com índices de insegurança alimentar. Além disso, 

observou-se que as populações de cor preta ou parda (a população definida como negra), as 

populações em domicílios urbanos e que tem uma renda familiar mensal menor que 1 salário 

mínimo, são as que estão em piores condições, portanto, em situação de insegurança 

alimentar. A segurança alimentar vai muito além da condição de ter o alimento para comer. 

Devendo ser considerado também a composição das refeições (carboidratos, proteínas, 

lipídios), a desnutrição, a obesidade, as doenças associadas à alimentação, bem como a 

estrutura de produção dos alimentos. 

Assim, de acordo com o discurso oficial, para se atingir a segurança alimentar no 

Brasil, as centrais de abastecimento precisavam de uma reestruturação técnica. Nesse sentido, 

foi criado o Prohort, em 2005. Na realidade, este programa surge no momento em que as 

centrais de abastecimento não atingiam a máxima efetividade dos seus objetivos de promover 

a aceleração da reprodução do capital, ou seja, facilitar a circulação dos produtos 

hortifrutigranjeiros do produtor ao consumidor final. O principal foco desse programa é a 

inovação tecnológica, destacando-se a integração comunicacional e informacional das centrais 

através dos sistemas Siscom, Simab, SISPRD. Neste atual período técnico-científico-

informacional, a técnica dotada de ciência e informação torna-se uma importante variável, 

transformando os meios naturais e técnicos, em meios técnico-científico-informacionais.  
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Através do Prohort houve a construção de um entreposto da Ceasa-RN no município 

de Mossoró-RN, no entanto, tal infraestrutura, que está pronta desde o ano de 2010, ainda não 

entrou em funcionamento devido ao descaso do poder público estadual e também pela falta de 

interesse de alguns agentes, visto que a cidade é composta por um centro de abastecimento 

municipal que não está vinculado ao sistema da Abracen. Quando criada em 1977, a Ceasa de 

Mossoró pertencia ao sistema Sinac que unificava as centrais em termos informacionais e 

organizacionais. Porém, com a descentralização, essa central foi transferida para o governo 

municipal, e não retornou à posterior unificação nacional através da Abracen, não entrando 

nos dados estatísticos oficiais. 

É sabido que em 2008, ocorreu uma crise econômica global, a qual desencadeou 

possibilidades de uma crise no abastecimento agroalimentar no Brasil. Com os riscos de se 

estabelecer a crise, e na tentativa de antecipar-se a um colapso no abastecimento, além de 

tentar dar continuidade às diretrizes de inovação tecnológica do Prohort, a Abracen criou um 

manual operacional das Ceasas. Não foi o manual em si que preparou as Ceasas brasileiras 

para enfrentar possíveis crises, mas o conjunto de normas e técnicas pelas quais todas as 

centrais deveriam seguir e que estavam contidas nesse manual. Assim, as centrais de 

abastecimento devem seguir as diretrizes técnicas de logística de infraestrutura para 

armazenagem, de logística de transporte e (des)carregamento de produtos perecíveis e outras 

técnicas de transporte e manuseio de frutas, legumes e verduras. De acordo com o discurso 

oficial, tais diretrizes para a padronização técnica e organizacional são importantes para a 

eficiência da circulação de alimentos, a garantia da segurança alimentar e o aumento da 

competitividade das centrais no mercado de distribuição atacadista de produtos 

hortifrutigranjeiros. 

Além dessa temporalidade histórica, as centrais de abastecimento, mais precisamente a 

Ceasa-RN, são formadas por outras temporalidades. O tempo é a quinta dimensão do espaço 

(as outras são: o comprimento, a largura, a altura, e a diagonal). O tempo geográfico é 

formado pela simultaneidade de tempos no lugar. Assim, nas centrais de abastecimento, 

especificamente no entreposto do RN, verifica-se a temporalidade do mundo, da formação 

socioespacial brasileira, o tempo da cidade de Natal, o tempo cronológico (histórico, anual, 

semanal, diário) de funcionamento da infraestrutura de abastecimento, assim como o tempo 

dos diferentes agentes que trabalham na gestão, os que realizam as trocas, consomem, 

transportam produtos para e da central de abastecimento do RN. Além da temporalidade de 

cada indivíduo, há a temporalidade das informações (através da comunicação interpessoal, via 

internet ou via telefonia fixa ou móvel), e a temporalidade das mercadorias que variam em 
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frequência, velocidade, sazonalidade, sofrendo influencias também das questões econômicas e 

políticas. 

Tais diretrizes de inovação tecnológica da psicosfera das Ceasas evidenciam que a 

tecnologia é a solução para os problemas das crises, contudo, essa resolução tecnológica dos 

problemas atuais faz parte da ideologia do neoliberalismo. Sabe-se que a inovação tecnológica 

não será a solução para os problemas atuais do abastecimento agroalimentar, pois, as crises 

constantes deste atual período técnico-científico-informacional têm suas origens nas estruturas 

sociais do capitalismo. Ou seja, a crise tem dimensões políticas, econômicas e culturais e, 

nesse caso, para uma verdadeira resolução da questão do abastecimento e da insegurança 

alimentar somente uma mudança estrutural da sociedade como um todo. Entretanto, tem-se 

observado que a única dimensão da crise que se busca amenizar é a econômica, através desses 

arranjos técnico-científicos e informacionais. 

Nesse sentido, desde a década de 1970, a Ceasa-RN vem provocando o alargamento 

dos contextos, o alargamento das escalas da cidade de Natal. Tal instituição não provoca essa 

ampliação das escalas das interações espaciais isoladamente. Isso ocorre devido a todo um 

conjunto de modernizações, de estabelecimentos modernos que passam a existir na cidade. O 

entreposto de abastecimento do RN torna-se apenas mais um elemento dessa modernização, 

da ampliação das escalas do período técnicio-científico-informacional. 

Tal alargamento das escalas é verificado na medida em que a Ceasa-RN concentra e 

agrega fluxos de diversificados circuitos espaciais de produção agrícola, desde a escala 

nacional, passando pela regional até a local. As interações locais são predominantes, visto que 

a maior parte dos fluxos origina-se do e no próprio estado do Rio Grande do Norte (51%), 

apesar de ocorrer uma variação sazonal e anual da produção de hortifrutigranjeiros. Os 

principais municípios do RN fornecedores são Açu (36%), Baraúna (18%) e Touros (17%), 

que juntos detêm 71% da produção desse estado que é fornecida para a Ceasa-RN. Esses 

fluxos estaduais se dão através de duas rodovias: a BR-304, que liga Mossoró (e a produção 

de Baraúna e Açu) a Natal; e a BR-101 que conecta Touros a capital potiguar. 

Em termos regionais, destacam-se os fluxos de hortifrútis originados dos estados de 

Pernambuco (14%), Paraíba (12%), Bahia (7%) e Ceará (3%), que totalizam 36% da produção 

que é fornecida a Ceasa-RN. Por fim, na escala nacional observam-se com maior frequência 

os fluxos oriundos de São Paulo (1%), Minas Gerais (3%), e da região Sul, sendo que os 

estados do Rio Grande do Sul (4%) e Santa Catarina (4%) destacam-se pela produção de maçã 

e pera, e que juntos são responsáveis por 12% dos produtos que abastecem a central de 

abastecimento do RN. 
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Os fluxos de hortifrutigranjeiros que se originam da Ceasa-RN são destinados para 

vários municípios do Rio Grande do Norte, concentrando-se na Região Metropolitana de 

Natal e diminuindo a intensidade da participação desse entreposto no abastecimento dos 

demais municípios do estado. Considerando a Região Metropolitana, em termos quantitativos, 

o entreposto da Ceasa-RN, fornece mercadorias em primeiro lugar para supermercados e 

hipermercados (40%), em segundo para feiras livres (20%) e mercados públicos (20%), e por 

último para mercadinhos, quitandas, mercearias (20%).  

Especificamente no município de Natal, a troca de hortifrutigranjeiros realizada pelos 

mercados públicos, mercadinhos, quitandas e mercearias são inexpressivas em relação ao 

volume total que circula na central de abastecimento do RN. Portanto, o abastecimento 

realizado pela Ceasa-RN, na cidade de Natal, ocorre principalmente nas feiras livres quando 

mais de 80% dos feirantes desses elementos se abastecem na central de abastecimento do RN. 

Em seguida, os supermercados varejistas, para os quais a Ceasa-RN também tem uma 

participação maior que 80% no abastecimento. Posteriormente, o entreposto de abastecimento 

do RN é responsável por mais de 60% do abastecimento de frutas, legumes e verduras dos 

supermercados atacadistas. E, por fim, é responsável por cerca de 40% do abastecimento dos 

hipermercados 

Feiras livres, supermercados varejistas, supermercados atacadistas e hipermercados 

são os responsáveis pela troca final, troca para o consumo dos hortifrútis, tendo a central de 

abastecimento a função de um intermediário atacadista. Os produtos que não são fornecidos 

pela Ceasa-RN são adquiridos pelos feirantes das feiras livres nas produções agrícolas de 

Natal e sua Região Metropolitana. De outro modo, os supermercados, hipermercados e 

atacadistas adquirem boa parte dos seus hortifrutigranjeiros de empresas de produção agrícola 

do estado federado da Paraíba e de Pernambuco. Assim, o entreposto de abastecimento do 

RN, após agregar os fluxos de diversos circuitos espaciais de produção agrícola, realizam 

interações espaciais com os circuitos da economia urbana, seja com o circuito superior 

(hipermercados e supermercados e atacadistas), seja com o circuito inferior (feiras livres, 

mercados públicos, mercadinhos, mercearias e quitandas), diversificando suas redes 

geográficas. 

Assim, a partir do que foi observado na Ceasa-RN, pode-se considerar que as centrais 

de abastecimento sofrem uma relação hierárquica das grandes empresas do agronegócio, 

sendo uma infraestrutura que recebe ordens informacionais desses agentes que comandam o 

mercado nacional, e que também sofrem as consequências das determinações de preço dos 

produtos no mercado designados por esses agentes. Da mesma forma, as centrais exercem 
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sobre o circuito inferior da economia urbana uma relação hierárquica, pois elas determinam 

também o preço que os agentes do circuito inferior devem praticar, assim como, em muitos 

casos, acabam determinando os produtos que são vendidos nas feiras livres, que são os 

agentes mais dependentes das centrais. As centrais de abastecimento são complementadas em 

suas relações pelos produtores agrícolas não capitalizados, principalmente os produtores de 

hortaliças. Por outro lado, as centrais estabelecem essa relação complementar com 

supermercados, hipermercados e atacadistas, abastecendo esses últimos agentes, pertencentes 

ao circuito superior. Por fim, as centrais de abastecimento mantém uma relação homóloga e 

de reciprocidade com as transportadoras, com os atacadistas e com os feirantes 

permissionários que o constituem, pois estes dependem das centrais e vice-versa. 

Observa-se que a Ceasa-RN é formada por empresas de grande e médio porte, por 

exemplo, existia a Uvifrios que se constituía em uma rede de distribuição de frutas, legumes e 

verduras no Rio Grande do Norte. Tal firma iniciou suas atividades com uma pequena loja na 

central de abastecimento do RN, e foi desenvolvendo e crescendo a ponto de formar uma rede 

estadual. Este fato mostra a importância e o suporte que as centrais de abastecimento podem 

dar para a reprodução ampliada do capital das empresas que delas fazem parte. Porém, em 

2013, por fatores desconhecidos, a empresa faliu, fechando também a loja da Ceasa-RN. 

Além dessa empresa, destacam-se a Casa do Milho, o Paraíso das Bananas, e a GJ de 

Medeiros que distribuem para os principais supermercados, hipermercados e atacadistas da 

cidade de Natal. Por outro lado, a Ceasa-RN também é formada pelos permissionários 

pessoas-físicas, os feirantes produtores ou atravessadores. 

Nesse contexto de interligar os fluxos entre os circuitos da economia urbana, as 

centrais de abastecimento, em especial a Ceasa-RN, podem ser consideradas como agentes 

intermediários, ou seja, na base do circuito superior e no topo do circuito inferior. Mas, indo 

além do papel de distribuidor atacadista, o agente intermediário promove uma gama de 

serviços para ambos os circuitos da economia urbana. Porém, diferente dos agentes 

intermediários, como os atacadistas e as transportadoras, que constituem um circuito superior 

misto, as centrais de abastecimento não só mantém uma relação com ambos os circuitos, mas 

são constituídas em seus interstícios pelos dois circuitos da economia urbana. Isto é, são 

formadas simultaneamente pelo circuito superior, no caso de grandes e médias empresas que 

as formam, ou pelo circuito inferior, por exemplo, os feirantes permissionários e em alguns 

casos as cooperativas. Essa constituição simultânea do circuito superior e do circuito inferior 

faz com que as centrais de abastecimento sejam classificadas não como um elemento do 

circuito superior “misto”, mas como agentes mistos dos circuitos da economia urbana. 
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As centrais de abastecimento, agentes mistos dos dois circuitos da economia urbana, 

diferenciam-se também dos supermercados atacadistas, agentes do circuito superior misto, no 

que diz respeito à forma de operação. Estes são do tipo de autosserviço no atacado e no 

varejo, enquanto as centrais, além de ter empresas que praticam o autosserviço, também 

possui empresas do tipo tradicional, do tipo balcão, e os permissionários feirantes. Em relação 

ao nível de capital, tecnologia e alcance territorial, as centrais de abastecimento, entendidas 

enquanto um sistema interligado de centrais, principalmente através das redes de 

comunicação e informação, são classificadas como sendo instituições do macrocircuito, ou 

seja, com uma escala de atuação nacional. Cada central terá um comportamento diferenciado 

e específico, por exemplo, a Ceasa-RN pode ser classificada, em relação à distribuição, como 

um conjunto de atacadistas pertencentes ao microcircuito, pois, seu alcance de atuação 

restringe-se praticamente ao estado do Rio Grande do Norte, especificamente a cidade de 

Natal e sua Região Metropolitana. Porém, considerando-se a origem dos produtos 

comercializados na Ceasa-RN, esta pertence ao macrocircuito e ao mesocircuito, visto que 

agrega em um só lugar mercadorias produzidas em diversas áreas agrícolas do Brasil, com 

maior intensidade a produção da região Nordeste, com destaque para os estados do Rio 

Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Bahia e Ceará. 

Portanto, as centrais de abastecimento devem ser pensadas, planejadas, a partir do uso 

do território, ou seja, considerando os processos do espaço geográfico mundial, o período 

técnico-científico-informacional, a formação territorial brasileira, o alargamento das escalas 

provocado por esses agentes, as relações hierárquicas, homólogas e complementares com os 

circuitos da economia urbana. Enfim, considerando as centrais de abastecimento como um 

agente misto dos circuitos da economia urbana, uma instituição formada pelo circuito superior 

e pelo circuito inferior, uma infraestrutura de conflitos e interesses econômicos e políticos de 

diversos agentes. 

Entendendo as centrais de abastecimento a partir do território e dos seus usos, os 

conflitos de interesses políticos e econômicos entre os diferentes agentes, propõe-se o 

fortalecimento das horizontalidades – as relações de proximidade e de vizinhança – e das 

solidariedades orgânicas – as relações locais – dos agentes do circuito inferior, que são 

historicamente excluídos ou depreciados diante do circuito superior, do Estado e da mídia que 

difunde uma psicosfera favorável aos agentes hegemônicos.  Nesse sentido, de fortalecimento 

do circuito inferior, tornam-se vias alternativas: a economia solidária, as tecnologias sociais, 

os mercados institucionais, associadas ao consumo consciente, ao comércio justo, à produção 

agroecológica, às feiras orgânicas, ao capital social ou cultural. Essas vias não devem ser 
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vistas como uma panaceia, as únicas possíveis, ou como rompimentos com a lógica 

reprodutora do capitalismo. Mas, devem ser vistas como possibilidades, o embrião, o início 

para mudanças sociais e econômicas mais profundas. 

Por fim, deve-se pensar o fortalecimento das relações horizontais e orgânicas do 

circuito inferior, e diante da impossibilidade de uma verdadeira mudança sem uma 

transformação estrutural, seria importante a implementação de políticas mitigadoras, voltadas 

para uma dimensão socioespacial, ao invés de uma dimensão econômica como sempre foi 

priorizado. Por exemplo, as Ceasas deveriam ser voltadas para os circuitos espaciais locais ou 

regionais de produção agrícola, realizando a distribuição a partir de centrais de abastecimento 

municipais, tornando, estas, espaços de gestão democrática e autogestão para produtores 

familiares locais, criando armazéns para estes produtores. Além disso, as centrais deveriam 

gerir as feiras livres, revitalizando-as, criando feiras populares, orgânicas, agroecológicas. 

Institucionalmente, as Ceasas também poderiam promover um programa municipal de 

aquisição de alimentos, um banco municipal de alimentos, que poderia oferecer distribuição 

para as escolas e para os restaurantes populares. Enfim, as centrais deveriam investir em 

programas educacionais, incentivando as hortas nas escolas, o combate à desnutrição e à 

obesidade, e promovendo a conscientização do consumo, a educação para o consumo. Todas 

essas ideias estão associadas à economia solidária, às tecnologias sociais, e aos mercados 

institucionais, e em conjunto se constituem em uma busca cotidiana pela transformação 

social. 

Assim, o objetivo geral do trabalho foi atingido com êxito. No entanto, algumas 

lacunas ou perguntas também não foram respondidas nesta dissertação, a saber: em que 

medida ocorre a relação dos circuitos da economia urbana com os circuitos espaciais de 

produção, considerando a circulação de frutas legumes e verduras? Na instância da produção 

propriamente dita de hortifrutigranjeiros, poder-se-ia falar em circuitos, superior e inferior, da 

economia agrícola? A produção agrícola e a circulação de hortifrutigranjeiros ocorrem no 

campo e na cidade, nesse sentido, não se deveria falar em circuitos da economia territorial? 

Como se dá o abastecimento de hortifrutigranjeiros nas demais cidades do Rio Grande do 

Norte como Mossoró (uma cidade intermediária que há uma central de abastecimento 

municipal), Caicó, ou uma cidade local?  Quais os desdobramentos da situação geográfica da 

circulação de hortifrutigranjeiros no Rio Grande do Norte para o planejamento territorial e 

urbano-regional? 

Essas perguntas abrem novos caminhos, novos temas, para futuras pesquisas que darão 

continuidade ao trabalho em tela. Sabe-se que há uma relação intrínseca entre os circuitos 
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espaciais de produção e os circuitos da economia conforme foi mostrado neste trabalho, e essa 

relação se dá através das interações espaciais. Os circuitos da economia urbana também estão 

presentes em todas as instâncias da produção (produção stricto sensu, circulação, distribuição, 

troca, consumo), levantando-se a primeira hipótese da existência, no caso da produção 

agrícola, de um circuito superior e de um circuito inferior da economia agrícola, ou de dois 

circuitos da economia territorial, para além da cidade. Tal hipótese levantada, de antemão, 

necessita de uma pesquisa mais aprofundada para ser confirmada.  

O trabalho mostrou a circulação, os principais eventos, de hortifrutigranjeiros na 

cidade de Natal, destacando o papel da Ceasa-RN nesse processo. Porém, levanta-se uma 

segunda hipótese, já verificada previamente, que essa central de abastecimento não atinge seu 

objetivo de abastecer as cidades do Rio Grande do Norte com produtos hortifrutigranjeiros, 

tendo um papel mais atuante nos municípios próximos a Natal e de forma mais concentrada 

na Região Metropolitana de Natal. Nesse sentido, há uma necessidade de se verificar, através 

de uma pesquisa empírica, qual o papel da Ceasa-RN em outras cidades do Rio Grande do 

Norte, como por exemplo, Mossoró e Caicó, considerando a existência de supermercados 

varejistas, supermercados atacadistas, hipermercados, feiras livres e mercados públicos no 

abastecimento de hortifrutigranjeiros. 

Saber essa condição da circulação de hortifrutigranjeiros nas diferentes cidades 

potiguares, como também, como se dá essa produção stricto senso dos circuitos espaciais de 

produção agrícola, e a correlação dos possíveis circuitos, superior e inferior, da economia 

agrícola ou circuitos da economia territorial, é condição si ne qua non para se pensar uma 

política territorial de abastecimento alimentar. Um plano territorial de circulação de 

hortifrutigranjeiros, em especial no Rio Grande do Norte, deve levar em consideração essas 

diferentes dinâmicas da produção agrícola, como também da sua distribuição-consumo, 

considerando os diversos agentes produtivos (grandes empresas do agronegócio e os 

produtores agrícolas pouco capitalizados), além do papel dos supermercados, hipermercados, 

atacadistas, feiras livres, mercados públicos e Ceasa-RN, nos diferentes contextos da rede 

urbana potiguar. Tal empreitada se constitui em um futuro desafio pensado a partir dos 

resultados desta pesquisa. 
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