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Desde a década de 1970, o Brasil tem passado por inúmeras transformações em suas 

estruturas econômicas e produtivas, as quais possuem relação simbiótica com a 

organização e dinâmica do território brasileiro. Esse conjunto de transformações 

econômicas, sociais e técnico-científicas desenvolve-se no bojo da reestruturação 

produtiva do capital, processo que ocorre em escala global, mas que se efetiva com 

particularidades nos diferentes lugares. Partindo dessa premissa a presente pesquisa teve 

como objetivo principal analisar a reestruturação produtiva do setor de laticínios no Rio 

Grande do Norte, destacando sua relação com o processo de produção/organização do 

espaço e seus reflexos sobre as relações sociais de produção. A metodologia adotada 

para elaboração deste trabalho pautou-se na realização de revisão bibliográfica acerca 

dos processos de produção do espaço e reestruturação produtiva, pesquisa documental 

sobre a dinâmica do setor de laticínios no Rio Grande do Norte, bem como sobre as 

instruções normativas que regulamentam a produção de derivados lácteos no Brasil, 

paralelamente efetuamos a coleta de dados secundários, junto a órgãos oficiais, como 

IBGE, EMATER e SINDLEITE. Outro importante recurso metodológico foi à 

realização da pesquisa de campo, a qual nos permitiu conhecer empiricamente as 

distintas realidades vivenciadas pelos agentes que atuam no sistema produtivo do leite 

no Rio Grande do Norte. As análises ora realizadas evidenciam que o processo de 

reestruturação produtiva do setor de laticínios é fomentado, sobremaneira, pelo Estado, 

que financia, incentiva e normatiza a produção de lácteos no país. No caso específico do 

Rio Grande do Norte, este processo é impulsionado pela criação do “Programa do 

Leite”, o qual por meio da constituição de um mercado institucional contribui para o 

fortalecimento e expansão das indústrias, em detrimento do setor artesanal de 

processamento. Ainda assim os agricultores familiares seguem atuando na atividade, 

seja somente produzindo e comercializando leite in natura, fornecendo leite para 

unidades de processamento, intermediando a produção de seus pares ou beneficiando 

artesanalmente o leite nas queijeiras tradicionais presentes em todo o estado do Rio 

Grande do Norte. Os resultados obtidos revelam que é complexa teia de relações de 

relações sociais de produção que se estabelecem no amago no amago da atividade 

laticinista no Rio Grande Norte, estas sendo sumariamente marcadas pelas relações de 

concorrência e complementariedade, entre os setores industrial e artesanal de 

processamento do leite.  

 

Palavras-chaves: Produção do espaço; Reestruturação produtiva; Setor de laticínios; 

Rio Grande do Norte. 
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Since the 1970s, Brazil has gone through several changes in its economic and 

productive structures, which have symbiotic relationship with the organization and 

dynamics of the Brazilian territory. This set of economic, social and technical-scientific 

transformations developed in the amid the productive capital restructuring, a process 

that occurs on a global scale, but that effective with particularities in different places. 

Adopting this presuposition the present research had as main objective analyze the 

productive restructuring of the dairy sector in Rio Grande do Norte, highlighting its 

relationship with production process / organization of space and its impact on the social 

relations of production. The adopted methodology to elaborate of this study was based 

on the achievement a bibliographic review with regard to proceedings of production of 

space and productive restructuring, document research about the dynamics of the dairy 

sector in Rio Grande do Norte, as well as on regulatory instructions governing the dairy 

production in Brazil, we achieve parallel secondary data collection, with official organs 

such as IBGE, EMATER and SINDLEITE. Another important methodological resource 

was the realization of the field research, which enabled us to empirically understand the 

distinct realities lived by agents acting on milk production system in Rio Grande do 

Norte. The analyzes performed nevertheless evidence that the restructuring process in 

the dairy sector is fomented, greatly by state,that finance, encourages and normatizes 

the production of milk in the country. In the specific case of Rio Grande do Norte, this 

process is boosted by the creation of "Programa do Leite," which by constituting of an 

institutional market, contributes to the strengthening and expansion of industries, the 

detriment of the artisanal processing sector. Nevertheless family farmers continue to act 

in the activity, be only producing and trading fresh milk, supplying milk to processing 

units, mediating the production of their peers or by the craft benefiting milk in 

traditional cheese factories presents in the entire state of Rio Grande do Norte. The 

results reveal that it is a complex web of social relations of production that are 

established at the heart of laticinista activity in the Rio Grande Norte, these are 

summarily marked by relations of competition and complementarity between industrial 

and artisanal processing of milk. 

 

Keywords: Production space; Productive restructuring; The dairy sector, Rio Grande do 

Norte. 
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1. NOTAS INTRODUTÓRIAS  

 

 A dissertação ora apresentada resulta das reflexões empreendias durante a 

realização da pesquisa intitulada, “Produção do espaço e reestruturação produtiva 

do setor de laticínios no Rio Grande do Norte”, a qual foi desenvolvida junto ao 

Programa de Pós-graduação e Pesquisa em Geografia (PPGe) da UFRN, sob a 

orientação do professor Dr. Francisco Fransualdo de Azevedo.  

 Por meio deste trabalho buscamos apresentar uma leitura geográfica acerca da 

reestruturação produtiva do setor de laticínios no Rio Grande do Norte, tendo como 

elementos chaves para o desenvolvimento dessa reflexão os processos de produção do 

espaço e de reprodução das relações sociais de produção.  

 Nas linhas a seguir, lançaremos informações essenciais deste trabalho 

dissertativo, ressaltando elementos como os objetivos da pesquisa, as questões 

estruturantes, bem como os pressupostos teóricos e analíticos por meio dos quais 

analisamos o processo de reestruturação em curso no território potiguar. 

 

1.1.  O FOCO DA INVESTIGAÇÃO E O ÂMBITO DO PROBLEMA: a 

reestruturação produtiva do setor de laticínios no Rio Grande do Norte. 

 

A pecuária leiteira e a atividade laticinista são de fundamental importância para 

o setor agropecuário brasileiro, tendo em vista que a referida atividade apresenta 

participação significativa na composição da renda de muitos trabalhadores rurais nas 

distintas unidades da federação, sendo ainda responsável por elevada absorção de mão-

de-obra rural (contratada e familiar), propiciando a permanência do homem no campo, 

especialmente onde esta é praticada por agricultores familiares. 

Entretanto, ao longo de seu processo de desenvolvimento a pecuária leiteira 

brasileira enfrentou períodos marcados por dificuldades, sobretudo até o início da 

década de 1990, estas tendo suas causas atribuídas principalmente à execução da 

política estatal de tabelamento do preço do leite e dos derivados lácteos, a qual segundo 

os estudiosos do tema limitavam as possibilidades de crescimento e de dinamização do 

setor de laticínios no país.  

No concernente às fragilidades da base produtiva, estas tinham suas causas 

atribuídas ao baixo nível tecnológico dos produtores que integram a cadeia produtiva do 

leite, o alto custo de produção, a baixa produtividade do rebanho (principalmente nos 
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estabelecimentos da agricultura familiar), às importações aperiódicas e à falta de uma 

política especifica de apoio à expansão e fortalecimento do setor (MONDAINI ET AL, 

1997). 

Corroborando com este entendimento, Clemente (2006) destaca que as 

transformações ocorridas no sistema produtivo do leite foram impulsionadas 

sobremaneira pela desregulamentação do mercado de leite ocorrida no ano de 1991; 

maior abertura da economia brasileira para o mercado internacional, especialmente após 

a criação do MERCOSUL; implantação do plano real ocorrida no ano de 1994; 

incorporação e especialização crescente dos rebanhos leiteiros; incentivos à adoção de 

técnicas modernas de produção, bem como devido à elaboração de instruções 

normativas que regulamentam a produção e o processamento de leite no país.  

É diante desse contexto de mudanças, que se dará o processo de reestruturação 

produtiva no Brasil e, por conseguinte no setor de laticínios. Neste trabalho entende-se o 

processo de reestruturação produtiva como sendo um fenômeno socioeconômico e 

espacial, onde as empresas, instituições financeiras ou agentes envolvidos nas distintas 

atividades produtivas, com o intuito de obterem maior competitividade e lucro, 

redefinem suas formas de organização, atuação ou produção, principalmente a partir da 

adoção de novos sistemas técnicos, redefinindo desse modo, seus processos produtivos 

e o conjunto das relações sociais de produção nas quais estão envolvidas.  

Um dos reflexos diretos do processo de reestruturação produtiva do setor lácteo 

no Brasil se verifica quando observamos o crescimento contínuo nos volumes de leite 

produzidos no país, que duplicaram no período entre 1990 e 2010, quando 

respectivamente, a produção nacional de leite passa de 14.484,000 para 30.715,000, 

conforme evidenciam os dados apresentados no gráfico 01 (IBGE/Pesquisa Pecuária 

Municipal/1990 a 2010). 

Compreendemos que o fator produtividade, não deve ser o único a ser levado 

em consideração na construção de uma análise acerca do processo de reestruturação 

produtiva, independente do setor ou da atividade produtiva que estejamos a analisar. 

Todavia a consideramos igualmente como o item basilar para o inicio das reflexões, 

pois sabemos que via de regra, o incremento na produtividade, salvo algumas exceções, 

tem associação direta com a inovação nas bases técnicas e nos sistemas produtivos 

utilizados. 
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Gráfico 01 – Evolução da produção de leite no Brasil 

 
Fonte: IBGE/Pesquisa pecuária municipal (1990 a 2010). 

 
 

Na atualidade a região Sudeste tem uma participação de 37% na produção 

nacional de leite, seguida da região Sul com uma participação de 30% no volume total 

de leite produzido no país. Como bem esta posto na tabela 01, essas duas regiões 

brasileiras concentram mais da metade da produção nacional, sendo as responsáveis por 

67% da produção total do país, os 33% restante da produção estão distribuídos nas 

demais regiões, sendo o Centro-Oeste o responsável por cerca de 15% da produção de 

leite no Brasil, seguido pelas regiões Nordeste e Norte, que respectivamente, 

apresentam uma participação da ordem de 12% e 6% no volume total do leite produzido 

no território nacional.  

A participação da Região Nordeste no tocante a produção de leite vem 

ganhando força nas últimas décadas, em virtude da dinamização da pecuária em alguns 

estados, fato que se deve, dentre outros fatores, à implantação de políticas especificas 

direcionadas para o setor de laticínios do nordeste, como o Programa do Leite e o PAA 

Leite.  

Dentre os estados da referida região, tal como ao longo de todo o território 

brasileiro, a produção de laticínios encontra-se distribuída de forma desigual, com 

alguns pontos de concentração, a exemplo dos estados da Bahia e Pernambuco, que se 

destacam como maiores produtores de leite no contexto regional.  
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Tabela 01: BRASIL – Volume de leite produzido por região (2000/2010) 

ANO 

Leite produzido por região brasileira (milhões de litro/ano) 

Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte 

1990 3.262 6.923 1.698 2.045 555 

1991 3.389 6.990 1.840 2.174 684 

1992 3.585 7.216 1.989 2.266 725 

1993 3.685 7.344 2.163 1.682 715 

1994 3.830 7.351 2.176 1.772 651 

1995 4.102 7.539 2.238 1.886 706 

1996 4.241 8.338 2.809 2.355 770 

1997 4.345 8.395 2.695 2.389 840 

1998 4.410 8.465 2.844 2.069 903 

1999 4.606 8.540 2.923 2.041 958 

2000 4.904 8.573 3.080 2.159 1.049 

2001 5.187 8.573 3.246 2.266 1.236 

2002 5.507 8.745 3.459 2.363 1.566 

2003 5.779 8.933 3.534 2.507 1.498 

2004 6.246 9.241 3.619 2.705 1.662 

2005 6.542 9.535 3.778 2.972 1.743 

2006 7.038 9.740 3.721 3.198 1.699 

2007 7.510 9.803 3.808 3.335 1.677 

2008 8.268 10.131 4.055 3.459 1.665 

2009 8.977 10.419 4.222 3.819 1.673 

2010 9.610 10.919 4.449 3.997 1.737 

Fonte: IBGE/ Pesquisa Pecuária Municipal – Série histórica de 1990 a 2010 

 

 O Rio Grande do Norte, não desponta entre os maiores produtores de leite do 

Nordeste, no entanto dados recentes evidenciam um crescimento significativo na 

produção de leite do estado, este apresentando atualmente uma produção que quase 

duplicou nas últimas décadas, passando de 144,9 milhões de litros em 1990 para a 

marca dos 229,5 milhões de litros em 2010 (IBGE/ Pesquisa Pecuária Municipal/1990 a 

2010). 

 As mudanças não se fizeram perceber somente no volume produzido, mas 

ocorreu igualmente no efetivo do rebanho, número de vacas ordenhadas e, por 

conseguinte no valor da produção conforme observado nos cartogramas a seguir 

(Figuras de 01 a 03).  
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Figura 1 - Rio Grande do Norte – Efetivo do rebanho (1980 a 2010). 
Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal – 1980/1990/2000/ 2010 

Elaboração: Rafael Silva 
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Figura 02: Rio Grande do Norte – Vacas ordenhadas (1980 a 2010) 
Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal – 1980/1990/2000/2010. 

Elaboração: Rafael Silva. 
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Figura 03: Rio Grande do Norte – Volume de leite produzido em mil litros (1980 a 2010). 
Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal – 1980 a 2010. 

Elaboração: Rafael Silva. 
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 No período de 1980 a 2010, o efetivo de rebanho do Rio Grande Norte, 

aumentou 17,5%, passando de 906.178 cabeças de gado para um total 1.069.575 

bovinos. No tocante ao número de vacas ordenhadas a variação foi de 60,7%, passando 

de 160.699 para 257.999 vacas ordenhadas, no ano de 2010, quando o valor da 

produção foi de 209.048,00 R$.  

 Como observado nos cartogramas, no RN a pecuária se desenvolveu 

preponderantemente nas áreas semiáridas, conhecidas popularmente como o sertão, 

onde a ocorrência de longos períodos de estiagem coloca-se como fenômeno corriqueiro 

e característico dessa porção do Nordeste.  

 Como evidenciam os estudos realizados por Azevedo (2005), as adversidades 

climáticas colocam-se como um dos fatores limitantes ao desenvolvimento e 

fortalecimento da pecuária, uma vez que, a diminuição no volume de leite produzido no 

estado associa-se sobremaneira aos longos períodos de intensa estiagem, nos quais se 

verifica não somente uma diminuição abrupta no volume de leite produzido, mas 

também um alto índice de mortandade dos animais, por conseguinte diminuição dos 

rebanhos, fato que fragiliza a produção dos anos que se seguem.  

 Nesse sentido, é preciso reconhecer, que embora a instabilidade climática seja 

um fator limitante para a produção de laticínios no Rio Grande do Norte, ele não é o 

único. Soma-se a isso, a precariedade dos sistemas técnicos empregados, a ineficácia e 

ineficiência da assistência técnica prestada aos produtores por meio de órgãos estatais, a 

ausência de politicas públicas que visem efetivamente à promoção e o fortalecimento do 

setor de laticínios e a perversidade nas relações de mercado, que determinam preços, 

muitas vezes irrisórios para a produção (AZEVEDO, 2007). 

 Nos últimos anos, o Rio Grande do Norte tem enfrentado uma das piores secas 

de sua história. Estimativas dão conta que entre os anos de 2010 e 2013, houve uma 

dizimação de em média 50% do efetivo de rebanho existente no estado. Dados da 

Pesquisa Pecuária municipal, realizada pelo IBGE demonstram que esta diminuição 

afetou quase que a totalidade dos municípios do estado, como evidenciado no mapa 01.  
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Mapa 01: Rio Grande do Norte - Diminuição do efetivo de rebanho entre 2010 e 2012. 
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 Não há como negar que tais fatos fragilizam o setor de laticínios e dificultam a 

permanência dos pequenos produtores na atividade, uma vez que estes são as maiores 

vítimas da inexistência de políticas públicas eficazes voltadas para o campo, e de modo 

mais especifico para a pecuária, bem como pela ausência de um mercado justo, que 

possibilite a participação desses sujeitos na comercialização do leite e na arrecadação 

dos lucros gerados pela venda do produto. 

 

1.2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DA PESQUISA  

 

A presente dissertação surge de nosso interesse em compreender as dinâmicas 

do espaço agrário norte-rio-grandense, com ênfase nas dinâmicas do setor de laticínios, 

o qual tem passado por várias transformações nas últimas décadas.  

Desse modo, a presente pesquisa tem como objetivo central analisar o processo 

de reestruturação produtiva do setor de laticínios no Rio Grande do Norte, dando 

especial atenção à relação existente entre esse fenômeno, o processo de produção do 

espaço, a atuação do Estado e a redefinição das relações sociais de produção. E como 

objetivos secundários, propõe-se: Discutir a relação existente entre os processos de 

produção do espaço e a reestruturação produtiva, enfatizando a ocorrência desse 

processo na agropecuária brasileira; Analisar a importância das políticas públicas, no 

processo de reestruturação produtiva do setor de laticínios; Examinar os reflexos do 

processo de reestruturação produtiva sobre as indústrias e unidades artesanais de 

processamento do leite.  

Os resultados desta pesquisa podem corroborar para a construção de novas 

análises e abordagens acerca das problemáticas – deficiências, avanços e desafios – 

existentes no sistema produtivo do leite no estado do Rio Grande do Norte.  

Não obstante ao anunciado, estes resultados também poderão subsidiar a 

elaboração de politicas públicas que efetivamente busquem atender as necessidades e 

demandas dos produtores rurais envolvidos com a pecuária, sobretudo os de base 

familiar, assim como poderá embasar o desenvolvimento de ações que fomentem o 

fortalecimento do setor de laticínios no RN, estado no qual se realizou o estudo em tela.  
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1.3. OS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E AS CATEGORIAS ANÁLITICAS 

DA INVESTIGAÇÃO 

 

Do ponto de vista teórico, três conceitos foram fundamentais para a construção 

deste trabalho, são eles, espaço geográfico, reestruturação produtiva e relações de 

produção.  

O espaço geográfico será aqui entendido como sendo o resultado continuo das 

relações socioespaciais, estas se dando principalmente a partir do contato do homem 

com o seu meio de vivência, em uma relação mediatizada pelo trabalho e pela técnica.  

Partindo desta compreensão o espaço geográfico se define de forma genérica 

como sendo uma realidade social, conjunto de relações e formas, sendo em última 

instância um resultado direto do desenvolvimento de relações sociais que se 

materializam como relações espaciais (2011) e a partir desse entendimento “o espaço se 

define como pelo movimento que o situa como condição, meio e produto da reprodução 

social, ao longo do processo civilizatório” (CARLOS, 2011, pág. 23). 

Ao ponderar sobre a relação existente entre a produção do espaço e o 

desenvolvimento das forças produtivas, sob a égide do sistema capitalista, Carlos (2011) 

afirma que “o ato de produzir é o ato de produzir o espaço – isto é a produção do espaço 

faz parte da produção das condições materiais objetivas da produção da historia 

humana” (CARLOS, 2011, pág. 17). A partir do exposto é possível se pensar que a 

produção do espaço é eminentemente associada às condições de produção da vida 

humana e por assim ser, ao produzir sua existência à sociedade reproduz continuamente 

o espaço.  

Partindo desta perspectiva de entendimento, é possível se verificar a relação 

intrínseca existente entre os processos de produção/organização do espaço e o de 

reestruturação produtiva, estes estando profundamente imbricados, uma vez que o 

processo de reestruturação produtiva dos setores da economia-mundo atende à lógica de 

reprodução continuada e da acumulação ampliada do capital, o que implica na 

ocorrência de ajustes espaciais do capitalismo, sendo o espaço geográfico a dimensão 

visível das relações capitalistas de produção (HARVEY, 2005). 

O processo de reestruturação produtiva é, em seu entendimento clássico, 

analisado como sendo um conjunto de complexas transformações de natureza estrutural, 

organizacional e técnica, ocorridas no interior das empresas, corporações e instituições 

financeiras (GOMES, 2011). No entanto, dada a complexidade do mundo do presente e 
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partindo do entendimento de que o espaço geográfico é uma totalidade dinâmica, 

composta por múltiplas temporalidades e espacialidades diversas que estão em 

constantes transformações, detecta-se a necessidade de avançarmos nessa compreensão, 

sendo um dado fundante para isso a análise da dimensão espacial do processo de 

reestruturação produtiva.  

A ocorrência do processo de reestruturação produtiva corrobora para a 

reprodução das relações sociais de produção, que representam “nem mais nem menos, 

do capitalismo como modo de produção, como totalidade nunca sistematizada, nunca 

acabada, nunca perfeita, mas que, contudo vai consumando, se vai realizando” 

(LEFEBVRE, 1973, p.05). 

De acordo com as ideias apresentadas por Lefebvre em sua obra “A re-

produção das relações de produção”, é “no espaço que se produz a reprodução das 

relações de produção, introduzindo nelas contradições múltiplas, vindas ou não de 

tempos históricos.” (LEFEBVRE, 1973, p.19). Diante do exposto inferimos que o 

processo de reprodução das relações de produção, também são conjuntamente processos 

de redefinição na organização do espaço e de constante mudança no desenvolvimento 

das atividades produtivas.  

As categorias de análise priorizadas no processo de desenvolvimento desta 

pesquisa foram: a divisão territorial do trabalho, as relações de produção, a organização 

do espaço (SILVA, 1986). 

 A divisão territorial do trabalho em nosso entendimento não se expressa 

unicamente por meio da produção e espacialização das relações de trabalho, ela é antes 

uma possiblidade de relação entre os diversos territórios, uma vez que não existe a 

possibilidade de se desenvolver relações de produção e de trabalho, que não estejam 

assentadas no território, pois estas são essencialmente relações de natureza espaço-

temporais. Nesse sentido Silva (1986, p. 30) afirma que “a divisão territorial do trabalho 

é o aspecto visível e a dimensão espacial da divisão social do trabalho. É sua expressão 

territorial mais duradoura”.  

 Ao analisar a divisão territorial e social do trabalho no âmbito do setor de 

laticínios do Estado do Rio Grande do Norte, nos valeremos do par dialético capital – 

trabalho, assim como das complexas relações Estado – capital. Com base no uso destes 

pares dialéticos buscaremos analisar a “mecanização/modernização” da pecuária leiteira 

no Rio Grande do Norte, bem como compreender os mecanismos de redefinição das 
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relações sociais de produção e de sujeição a qual estão submetidos os pequenos 

produtores rurais não especializados que atuam na cadeia produtiva do leite.  

Os modos de produção, e, por conseguinte as relações de produção, como já 

abordado anteriormente, em sua ampla acepção se refere ao modo pelo qual os homens 

produzem os seus meios de vida, sendo este também o processo por meio do qual se 

(re)produz o espaço geográfico. Para operacionalizarmos essa categoria de analise nos 

valeremos do par dialético proposto por Harvey (2005): Lógica do Capital – Lógica do 

território, ambas possuindo relação direta com o Estado.  

Na presente proposta de pesquisa nos auxiliaremos deste par dialético para 

analisar a distribuição espacial da produção de laticínios no estado do Rio Grande do 

Norte, assim como compreendermos os conflitos estabelecidos entre os pequenos 

produtores de leite, as firmas, associações e as instituições estatais que atuam 

normatizando a produção.  

  Para desenvolvermos a apreciação sobre a influência da pecuária no processo 

de (re)produção/organização do estado do Rio Grande do Norte, faremos uso do par 

dialético: processos sociais – formas espaciais (Harvey, 1980). 

A formação de tal par dialético parte do pressuposto básico de que todo 

processo social é por excelência, gerador de formas espaciais especificas, que atendem 

às demandas e aos interesses do modo de produção vigente no momento de sua criação. 

Neste trabalho faremos uso do par dialético acima mencionado, para que se possa 

compreender os diferentes momentos da produção do espaço no Rio Grande do Norte, 

associados ao desenvolvimento e a dinâmica do setor de laticínios no referido estado.  

Para analisarmos a combinação de objetos espaciais e técnicos de tempos 

distintos, nos valeremos do par dialético: continuidade – descontinuidade 

(LEFEBVRE, 2001), o qual nos possibilitará a construção de uma leitura geográfica 

sobre as disparidades existentes no âmago do setor de laticínios do estado. Tal par 

dialético será aplicado, sobretudo para auxiliar-nos na compreensão das distintas formas 

de uso da técnica na produção e processamento do leite no estado.  

1.4. O ESBOÇO METODOLÓGICO E A ATIVIDADE DE CAMPO 

 

 A partir das leituras de Soja (1993), Harvey (2005) e Carlos (2011), 

compreende-se o materialismo histórico e geográfico como sendo uma perspectiva 

teórico-metodológica, que une em suas análises o tempo, a sociedade e o espaço, na 
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busca por se compreender os processos socioeconômicos e espaciais em sua totalidade. 

A adoção de tal postura teórica metodológica se justifica em virtude das complexas 

relações – espaciais, temporais e de produção (sociais e técnicas) – existentes em torno 

do objeto de estudo dessa pesquisa.  

Iniciada a pesquisa, um dos primeiros procedimentos executados, foi a 

realização da pesquisa bibliográfica, a qual versou sobre os temas trabalhados na 

pesquisa, de modo mais especifico sobre a produção do espaço, onde se destaca a leitura 

das obras de Lefebreve (2006/2008), Carlos (2011), Gottdiener (1997), Dolfus (1972), 

Harvey (2005). Para embasar as nossas reflexões sobre o processo de reestruturação 

produtiva recorremos à leitura de Soja (1993), Muzisaki (2009), Lencioni (1994/1998), 

Gomes (2001/2005/2007). Por fim para discutirmos a reestruturação produtiva do setor 

de laticínios nos apoiamos nas ideias de Azevedo (2005/2007), Noal (2006), Clemente 

(2006), Pedroso (2002), Coradini e Fredericq (2009).  

Paralelamente a realização do levantamento bibliográfico, realizamos a 

pesquisa documental por meio da qual consultamos os documentos oficiais, as leis e 

diretrizes que normatizam a produção de leite no Brasil e no estado do Rio Grande do 

Norte. Para a obtenção desses documentos recorreu-se a Secretaria de Agricultura, 

pecuária e pesca do estado do Rio Grande do Norte (SAPE), ao Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento da Republica Federativa do Brasil (MAPA), bem 

como ao Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados do Rio Grande do 

Norte (SINDLEITE). 

 Não obstante a concretização dos procedimentos anteriormente mencionados, 

efetuamos a coleta, tabulação e análise dos dados, procedimentos estes que se 

caracterizam como sendo de fundamental importância ao longo do desenvolvimento de 

uma pesquisa e em especial nas pesquisas de caráter geográfico, uma vez que por meio 

destes, pode-se verificar como se comporta a ocorrência de determinados fenômenos e 

ações, no caso especifico desta pesquisa, a análise dos dados nos possibilitou dentre 

outros avanços analíticos, verificar as disparidades existentes em nível global, nacional 

e regional no que se refere à produção de leite.  

 Os dados apresentados nesta pesquisa são originários essencialmente de duas 

fontes: as pesquisas específicas sobre a agropecuária realizadas pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), nas quais coletamos dados sobre o efetivo de 

rebanho, número de vacas ordenhadas, volume de leite produzido, valor da produção, 
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bem como as informações referentes à base técnica empregada na atividade pecuarista 

leiteira no estado do Rio Grande do Norte.  

 Outra importante forma de obtenção de dados foi a pesquisa de campo, a qual 

nos possibilitou ter acesso a informações inerentes ao setor artesanal de laticínios, o 

qual em certa medida não é contemplado nas estatísticas oficiais. Sobre estes buscamos 

saber quais os principais gastos, a margem de lucro, o valor pelo qual é comercializada 

a produção, dentre outras questões de igual relevância.  

De posse dos dados sistematizados, iniciamos a elaboração dos mapas e 

cartogramas, através dos quais apresentamos a distribuição espacial da produção de 

leite no estado do Rio Grande do Norte, a localização das unidades de beneficiamento e 

o processamento do leite, a distribuição dos recursos investidos a partir das políticas 

públicas direcionadas para o setor de laticínios, dentre outras representações 

cartográficas, que surgiram com o desenvolvimento das investigações. Os mapas e 

cartogramas presentes neste trabalho foram produzidos a partir da utilização do 

Software ArcGis 10.1,  

O trabalho de campo, etapa de fundamental importância na realização desta 

pesquisa, foi composto pela realização de visitas técnicas, registro fotográfico e pela 

realização de entrevistas semiestruturadas. O foco de nossas observações nessa etapa da 

pesquisa foram os estabelecimentos rurais nos quais havia criação de gado, as unidades 

artesanais de processamento do leite e as indústrias de laticínios.  

Durante a pesquisa de campo, realizou-se visitas técnicas em 20 municípios, 

situados em porções distintas do território potiguar, tal como evidenciado no mapa 02. 

Por meio da realização destas visitas buscamos registrar e observar o cotidiano, o nível 

de desenvolvimento e o uso das técnicas nas pequenas unidades de produção familiar de 

leite e nas grandes unidades de beneficiamento do produto existente no estado.  
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Mapa 02: Rio Grande do Norte – Localização geográfica dos municípios visitados durante a pesquisa de campo  
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Nos questionários que foram aplicados junto às associações de produtores de 

leite, sindicatos de trabalhadores, secretarias municipais de agricultura e unidades de 

processamento do leite, foram levantadas questões a respeito das etapas do processo 

produtivo do leite, custos da produção, local de origem do leite, para onde este produto 

é destinado ou vendido, qual o meio de transporte utilizado, qual a forma de 

comercialização do produto e como se dão as intervenções do Estado na cadeia 

produtiva do leite. 

Nas entrevistas realizadas com os pequenos produtores de leite, indagamos 

sobre os aspectos socioeconômicos, as relações de trabalho e de produção, o nível de 

satisfação com a atividade, etc., sempre no intuito de se buscar compreender quais os 

desafios enfrentados por esses sujeitos sociais, de grande importância para a 

compreensão da dinâmica do setor de laticínios no Rio Grande do Norte.  

 

1.5. A ESTRUTURA DOS CAPÍTULOS: uma construção teórico-empírica na 

busca pela compreensão da realidade 

 

 Estruturalmente o trabalho esta subdividido em três capítulos, os quais versam 

sobre a articulação entre os processos de produção do espaço e a reestruturação 

produtiva, com ênfase na ocorrência deste processo na agropecuária, o papel das 

políticas públicas na reestruturação produtiva do setor de laticínios do RN, bem como 

uma análise acerca do uso da técnica, industrialização e realidades do setor artesanal de 

laticínios no Rio Grande do Norte.  

 No primeiro capítulo deste trabalho, intitulado, “PRODUÇÃO DO ESPAÇO 

E REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA DO SETOR DE LATÍCINIOS NO 

BRASIL: uma contextualização” discutimos a relação existente entre os processos de 

produção do espaço e reestruturação produtiva, destacando a multiescalaridade desses 

fenômenos, que obedecem aos ditames do sistema mundo, e se materializam de 

diferentes formas nos lugares. Nesse sentido, se analisará o processo de reestruturação 

partindo de uma abordagem globalizante, para posteriormente se discutir as 

especificidades desse processo no Brasil e seus rebatimentos na agropecuária, de modo 

particular na pecuária leiteira.  

 O segundo capítulo do trabalho que tem como título, “POLÍTICAS 

PÚBLICAS E REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA DO SETOR DE 

LATÍCINIOS NO RIO GRANDE DO NORTE: uma análise a partir do Sistema 
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Nacional de Crédito Rural, PRONAF, Programa do Leite e do PAA Leite” 

analisamos a atuação do estado, a formulação de políticas públicas voltadas para a 

pecuária e o processo de reestruturação produtiva do setor no Brasil e no estado do Rio 

Grande do Norte. Neste momento faremos uma breve análise de políticas públicas como 

o Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite (PNMQL), o qual normatiza a 

produção de laticínios ao longo de todo o território nacional; o PRONAF e o Crédito 

Rural, políticas de crédito que possibilitaram, dentre outros processos, a mecanização 

dos estabelecimentos agropecuários; o Programa de Aquisição de Alimentos – Leite 

(PAA Leite) o qual busca minimizar os efeitos da fome sobre a população pobre, por 

meio do incentivo à produção e ao consumo do leite; o Programa do Leite, executado 

através de uma parceria entre os governos estadual e federal, sendo este um dos grandes 

responsáveis pela dinamização da cadeia produtiva do leite no RN.  

 No terceiro capítulo, o qual intitulamos: “INDUSTRIALIZAÇÃO, 

TÉCNICA E RELAÇÕES DE PRODUÇÃO NO SETOR DE LATÍCINIOS: uma 

leitura a partir do Rio Grande do Norte”, refletimos acerca do uso da técnica no 

desenvolvimento da pecuária no estado, bem como sobre o processo de industrialização 

do setor de laticínios, o qual se inicia no ano de 1969, mas só se intensifica na década de 

1990 com a criação dos mercados institucionais. Por fim discutimos quais os 

rebatimentos da reestruturação produtiva sobre o setor artesanal de processamento do 

leite no Rio Grande do Norte. Toda a discussão aqui construída teve como objetivo 

maior evidenciar as relações de concorrência e complementaridade entre ambos os 

segmentos do setor de laticínios 
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CAPÍTULO II 

 

PRODUÇÃO DO ESPAÇO E REESTRUTURAÇÃO 

PRODUTIVA DO SETOR DE LATÍCINIOS NO BRASIL: UMA 

CONTEXTUALIZAÇÃO 
 



41 

 

 

2. PRODUÇÃO DO ESPAÇO E REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA DO 

SETOR DE LATÍCINIOS NO BRASIL: UMA CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Ao longo de várias décadas, o sistema capitalista, em todas as suas nuances e 

abrangência, tem passado por sucessivas crises, estas sendo inerentes ao processo de 

(re)produção das forças hegemônicas e de expansão do sistema financeiro 

mundializado. Partindo deste entendimento, o conjunto de transformações técnicas, 

espaciais, políticas e econômicas, provenientes das cíclicas mutações do sistema 

capitalista, será neste trabalho analisado a luz da noção de reestruturação produtiva, e de 

sua estreita relação com o processo de produção/organização do espaço. Nesse sentido, 

é válido considerar que a reestruturação produtiva, estará sendo aqui entendida não 

como um fato estático e acabado, mas sim à luz da ideia de processo, o que permite-nos 

pensar a reestruturação produtiva como fenômeno em curso, sendo então uma realidade 

nunca completa ou acabada.  

Cabe aqui salientar que a perspectiva analítica adotada para a construção deste 

trabalho, pauta-se na compreensão do momento histórico atual, a partir da apreciação 

articulada entre os processos de reestruturação produtiva e reestruturação espacial, 

ambas analisadas a partir das redefinições notórias na forma de organização do espaço 

geográfico, a qual busca em última instância possibilitar a reprodução continuada e a 

acumulação acelerada do capital, caracterizando o que Harvey (2005) define como 

sendo a expressão material e geográfica da acumulação capitalista.  

 Neste capítulo, direcionaremos esforços no intuito de apresentar uma discussão 

teórica conceitual sobre o processo de reestruturação produtiva, estabelecendo as 

possíveis relações com a produção/organização do espaço geográfico. Posteriormente, 

discutiremos aspectos relevantes sobre a ocorrência do processo no Brasil e no mundo, 

buscando evidenciar de que modo este fenômeno influência o processo de 

modernização da agricultura e a dinamização do setor de laticínios no território 

brasileiro.  

 Para construção do presente capítulo, adotamos como procedimentos 

metodológicos a realização de pesquisa bibliográfica sobre a teoria da produção do 

espaço, bem como sobre os processos de reestruturação produtiva e de modernização da 

agropecuária no Brasil, com ênfase nas transformações ocorridas na atividade criatória. 

Os dados utilizados para evidenciar a ocorrência e os desdobramentos dessas 
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transformações no território nacional, foram coletados do censo agropecuário (2006), 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

 Por meio dos documentos cartográficos apresentados neste capítulo, buscamos 

mostrar sobremaneira a forma desigual como está distribuído o uso dos objetos técnicos 

utilizados na agropecuária, buscando assim revelar o caráter seletivo da modernização 

agrícola e da reestruturação produtiva do setor de laticínios no Brasil.  

2.1. PRODUÇÃO DO ESPAÇO E REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA: 

proposições teóricas para uma abordagem geográfica.  

 

 A palavra espaço é empregada corriqueiramente nos mais diversos contextos e 

ambientes, possuindo algumas especificidades que variam de acordo com a intenção 

comunicativa de quem a emprega. Em comum, o uso e a semântica desta palavra trazem 

consigo a ideia de delimitação de uma área, na qual é corriqueira a ocorrência de um 

fenômeno, independente de sua natureza e intensidade. 

 Na academia, também não há consenso quanto à definição e ao conceito de 

espaço, haja vista que este é empregado em diversas áreas do conhecimento, dentre elas, 

a matemática e a física que empregam o termo espaço para referir-se a delimitação 

cartesiana de áreas, as quais em sua maioria possuem feições próprias de figuras 

geométricas. Sobre o emprego do conceito de espaço nestas duas ciências, é valido 

ressaltar que estas o entendem como o vácuo ou área desprovida de materialidades, em 

especial daquelas socialmente e historicamente construídas (ISNARD, 1982).  

Na arquitetura, o espaço figura como uma área sob a qual se projeta ou implanta-

se estruturas concretas, que buscam, ao menos em tese, dotar essas áreas de beleza ou 

funcionalidade. Os economistas, e de modo particular os que se dedicam a análises 

econômicas em níveis regionais, compreendem por espaço uma área circunscrita à 

ocorrência de uma atividade produtiva ou como uma continuidade territorial, na qual 

predominam um conjunto de atividades econômicas que a particularizam e se 

constituem como vetores para o desenvolvimento regional, este último sendo correlato à 

ideia de crescimento econômico (ISNARD, 1982).  

 Fazendo uma análise acurada desta questão Dollfus (1991), problematiza a 

polissemia do conceito de espaço, destacando que corriqueiramente este é empregado 

como sendo uma espécie de espaço geometricamente delimitado, localizável a partir de 

coordenadas, desprovido de funcionalidades, sendo ambiguamente o vazio e o concreto, 

a depender do entendimento e formação acadêmica específica de quem o utiliza. No 
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tocante ao emprego deste conceito no linguajar dos geógrafos, o referido autor destaca 

que para estes profissionais o espaço deve ser sempre entendido como sendo um todo 

dinâmico, diferenciado e multável, possuindo uma relação simbiótica com a sociedade, 

a economia e a política.  

 O espaço geográfico, objeto de estudo da ciência geográfica e conceito basilar 

para a construção deste trabalho, será aqui entendido como uma totalidade dinâmica, 

sendo condição, meio e produto das relações sociais de produção (CARLOS, 2011).  

 Como “condição”, o espaço figura como necessidade sine qua non, para o 

desenvolvimento de toda e qualquer atividade humana, seja ela estritamente econômica, 

ou associada ao lazer e ao cotidiano. Essa premissa baseia-se na hipótese de que para a 

efetiva realização da vida, o homem depende de uma área ou conjunto de áreas para a 

realização de suas ações. Nesse sentido, é válido ressaltar que toda ação humana é por 

excelência uma ação espacial.  

 Nessa perspectiva é preciso destacar que a apropriação e o uso do espaço não 

ocorrem com a mesma forma e intensidade pelos diferentes grupos ou sujeitos sociais. 

Cada fração da sociedade ocupa porções do espaço que são diferenciadas quanto à 

localização, infraestrutura, meios de acesso e fatores locacionais, o que nos permite 

afirmar que as diferenças entre os sujeitos e empresas não são somente de ordens 

sociais, econômicas ou organizacionais, elas são também espaciais.  

 Do ponto do vista empírico, pôde-se constatar ao longo da presente pesquisa que 

esta hipótese é válida, quando aplicada ao setor de laticínios do Rio Grande do Norte, 

uma vez que as unidades de processamento que mais cresceram do ponto de vista 

estrutural e que diversificaram sua produção, por meio da criação e fortalecimento de 

linhas comerciais, foram aquelas situadas próximo a áreas dotadas de densidades 

técnicas, infraestruturais e populacionais e de convergência de outros fatores 

locacionais
1
. De modo geral, estas empresas localizam-se na Região Metropolitana de 

Natal ou em sua área do entorno, concentrando a distribuição e comercialização de seus 

produtos, nos municípios que a integram.  

                                                           
1
 A partir da leitura de Barquette (2000), entendemos por fatores locacionais, o conjunto de variáveis que 

podem quando articulados, favorecer a implantação e crescimento de uma empresa, indústria ou atividade 

produtiva. Conforme o referido autor destaca-se dentre os fatores locacionais: a disponibilidade e os 

custos da mão de obra, energia, insumos, matéria-prima, transporte e o valor do terreno. Não obstante a 

proximidade com o mercado consumidor e os custos com a manutenção do estabelecimento. Na 

atualidade outro fator determinante para instalação de empresas, independente de seu porte ou ramo, tem 

sido a concessão de incentivos fiscais por parte dos governos estaduais, principalmente a liberação de 

tributos.  
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A perspectiva de que o espaço é “meio”, não está dissociada da ideia de que ele 

é condição, no entanto é preciso que se ressalte que o entendimento do espaço como um 

meio para realização de atividades humanas de naturezas diversas, traz à tona a ideia de 

que os objetos geográficos, historicamente e socialmente produzidos, constituirão os 

meios necessários para reprodução da sociedade. Não obstante ao exposto, é preciso 

evidenciar que ao tratar o espaço como um “meio”, estamos nos reportando à noção de 

meio geográfico, que de acordo com Carlos (2008), pode ser entendido como o conjunto 

de materialidades (objetos geográficos), produzidas pela sociedade em momentos 

históricos determinados, as quais condicionam as formas possíveis de reprodução da 

sociedade.  

 Partindo deste entendimento, aferimos que a composição do meio geográfico, 

depende diretamente do nível de desenvolvimento técnico dos grupos sociais e das 

formas de organização destes, sendo ainda reflexo e condicionante das ações políticas e 

das atividades econômicas.  

 No intento de se compreender a dinâmica do setor de laticínios no Rio Grande 

do Norte, envidaremos esforços no sentido de apreendermos a constituição do meio 

geográfico no território potiguar, valendo-nos para este fim da análise acerca da 

distribuição espacial de objetos geográficos essenciais ao desenvolvimento da atividade 

produtiva ora analisada. Nesse sentido, enfatizaremos o papel de equipamentos tais 

como as vias de circulação, unidades de processamento artesanal e industrial, postos de 

assistência técnica, sistemas técnicos empregados na produção e beneficiamento do 

leite, dentre outras estruturas ligadas direta ou indiretamente à pecuária leiteira.  

 O espaço enquanto totalidade, e o meio geográfico como dimensão material 

deste todo, estão em constante modificação, estas resultando em última instância das 

transformações no modo de produção e organização da sociedade. Sobre o movimento 

da totalidade, a qual caracteriza as dinâmicas espaciais, Carlos (2008, p.33) esclarece 

que  

 

é o movimento histórico do processo de produção espacial que desvenda o 

fato de que o espaço geográfico não é nem eterno, nem inerte e imóvel, e 

tampouco natural, mas é um produto concreto de relações sociais 

historicamente determinadas. 

 

 Em síntese, o que se precisa entender para compreender as discussões feitas 

neste trabalho é que o meio geográfico é sempre a estrutura material resultante da 

realização do trabalho humano e, por assim ser, está em constante transformação. Ao se 
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pensar essas contínuas modificações ocorridas no meio geográfico, não se pode admitir 

a ideia de que os objetos geográficos recentemente criados, dotados de maior conteúdo 

técnico, exterminarão ou se sobreporão as materialidades previamente existentes no 

espaço,, pois neste é possível verificar a presença de objetos de tempos distintos, com 

diferentes conteúdos técnicos e funcionalidades diversas.  

 Sobre essa relação simbiótica entre o espaço e o tempo, bem como sobre o fato 

do meio geográfico ser constituído a partir de uma relação dialética entre o novo e o 

velho, Carlos (2007, p.56) esclarece que  

O espaço como produto social, em constante processo de (re)produção, nos 

obriga a pensar a ação humana enquanto obra continuada, ação reprodutora 

que se refere aos usos do espaço onde tempos se sucedem e se justapõe 

montando um mosaico que lhe dá forma e impõe característica a cada 

momento. 

 

Em sendo o espaço, o meio e a condição para a reprodução das relações sociais 

de produção, ele é também produto destas, figurando como sendo histórica e 

socialmente produzido. Enquanto produto das relações humanas sejam elas políticas, 

econômicas ou de natureza diversas, o espaço é por excelência, social e coletivamente 

produzido (LEFEBVRE, 2006). Acredita-se que não haja espaço produzido por um 

sujeito ou um grupo social isoladamente, ele é sempre uma construção coletiva, multe 

escalar, com níveis de produção e articulações distintas.  

Dito isso é preciso que se deixe claro que não defendemos a ideia de que 

somente os agentes hegemônicos, tais como as grandes instituições financeiras, 

corporações e empresas nacionais ou multinacionais, contribuem para a produção do 

espaço, embora reconheçamos que estas possuem uma capacidade diferenciada, no que 

concerne ao desenvolvimento de ações criativas, estas tendo um alcance espacial mais 

amplo e diversificado.  

Entende-se neste trabalho que a produção do espaço é marcada pelo 

desenvolvimento de um conjunto de relações sociais, econômicas e políticas que são 

contraditoriamente conflituosas e complementares, heterogêneas e regulares, desiguais e 

combinadas. Com visão similar Souza (2013, p.42) esclarece que a produção do espaço 

deve se referir e incluir “tanto a sua (re)produção, nos marcos do modelo social 

hegemônico, capitalista e heterônomo, quanto à emergência de novas significações, 

novas formas e novas práticas”, evidenciando assim que o processo de produção do 

espaço, é igualmente o movimento de (re)produção da sociedade e das desigualdades, as 
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quais assumem feições mais claras, quando pensando a luz das dinâmicas 

socioespaciais.  

Partindo do exposto, torna-se evidente que o processo de produção do espaço é 

complexo e marcado por contradições entre o novo e o velho, rupturas e permanências, 

continuidades e descontinuidades, não obstante ao moderno e rudimentar. Essas 

contradições resultam, em sua maioria, do fato dos processos socioeconômicos e 

espaciais não ocorrerem de forma temporalmente uniforme e espacialmente contínuas, 

sendo assim (re)produzidas espacialidades distintas e temporalidades diversas.  

Tal perspectiva analítica baseia-se nas formulações e proposições teóricas 

propostas pelo filósofo francês Henri Lefebvre, que entende o espaço como lócus 

privilegiado para a reprodução das relações sociais de produção (LEFEBVRE, 2006). 

Nessa perspectiva, o espaço, o tempo e as relações sociais de produção se constituem 

como chaves interpretativas para a compreensão da realidade.  

Evidenciando a complexidade de sua compreensão acerca do espaço e buscando 

coibir interpretações equivocadas e simplórias sobre a ideia de que o espaço é também 

um produto das relações sociais historicamente desenvolvidas, Henri Lefebvre (2008,p. 

48) elucida que 

 
Não se pode dizer que o espaço seja um produto como outro, objeto ou soma 

de objetos, coisa ou coleção de coisas, mercadoria ou conjunto de 

mercadorias. Não se pode dizer que trata-se de um instrumento, o mais 

importante dos instrumentos, o pressuposto de toda produção e de toda troca. 

O espaço estaria essencialmente ligado à reprodução das relações (sociais) de 

produção.  

 

 A partir do exposto, percebe-se a indissociabilidade existente entre espaço e 

sociedade, na medida em que toda produção econômica e social ocorre em um ponto 

específico do espaço geográfico, evidenciando o homem é por excelência um ser 

espacial. Não é demais destacar que toda ação humana, atividade econômica, 

movimento social ou ato político, só são possíveis de acontecer a partir de um ponto 

específico no espaço. Cada uma destas frações que compõe o todo, que é o espaço, atua 

de forma distinta e complementar no processo de produção deste.  

 Partindo desse entendimento, Carlos (2011) propõe que a produção do espaço se 

da sobremaneira a partir do desenvolvimento de um conjunto de ações articuladas entre 

os níveis: político, econômico e social. Antecipadamente alertamos que a depender da 

ação realizada, a atuação de um dos níveis supracitados pode se tornar mais relevante, 
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no entanto sobre nenhuma hipótese a produção do espaço deve ser analisada a partir de 

uma ação isolada ou nível único.  

 No nível político, destaca-se a interferência do Estado na produção do espaço, 

esta se dando, sobretudo através da formulação e execução de políticas públicas e ações 

estatais, todas estas possuindo rebatimentos espaciais, a exemplo da criação de parques 

industriais e perímetros irrigados, não obstante a construção de estradas, perfurações de 

poços e construções de barragens, dentre outras tantas ações inerentes à atuação do 

poder público.  

 Ao refletir sobre o papel do Estado no processo de produção do espaço, Henri 

Lefebvre (2006, p.348) 

 
O que é portanto o Estado? Um quadro, dizem os especialistas 

“politicólogos”, o quadro de um poder que toma decisões, de sorte que 

interesses (aqueles de minorias: classes, frações de classes) se impõem, a tal 

ponto que eles passam por interesses gerais. De acordo, mas é preciso 

ajuntar: quadro espacial. Se não se tem em conta este quadro espacial, e sua 

potência, não se retém do Estado senão a unidade racional, volta-se ao 

hegelianismo. Somente os conceitos do espaço e de sua produção permitem 

ao quadro do poder (realidade e conceito) atingir o concreto. É neste espaço 

que o poder central se erige acima de todo outro poder e o elimina. 

  

 A partir do exposto, fica claro que para Lefebvre, o espaço é o plano real no qual 

se desenvolve as ações do Estado, bem como qualquer outra prática social, o que 

evidencia que na perspectiva analítica proposta por ele o espaço é condição essencial 

para concretização das ações humanas, sendo igualmente condicionante destas. 

 De acordo com Gottdiener (2010) as ações do Estado, visam atender as mais 

diversas demandas e interesses da sociedade, no entanto como bem se sabe a atuação 

deste exerce-se envidando esforços para garantir a manutenção das estruturas de poder e 

viabilizar a reprodução acelerada e a acumulação ampliada do capital. Para este autor as 

sucessivas intervenções promovidas pelo Estado, preocupam-se ora com o processo 

imediato de acumulação do capital, ora com a reprodução da sociedade em geral.  

 A ação e os interesses distintos do Estado ficam claramente expostos quando se 

verifica, por exemplo, a disparidade entre a distribuição de recursos, nos ministérios e 

secretarias do governo. No caso especifico brasileiro, é alarmante a distinção no volume 

de recursos destinados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e o Ministério da Pesca e 

Aquicultura (MPA), conforme evidenciado na tabela 02.  
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Tabela 02: Distribuição orçamentária do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e o 

Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) – 2013 

Órgão Orçamento 

Fiscal 

Orçamento 

seguridade 

Social 

Orçamento de 

investimentos 

estatais 

Total 

MAPA 7.806.421.317 1.385.809.156 29.806.251 9.222.036.724 
MDA 4.340.971.283 389.236.232  4.730.207.515 

MPA 248.247.363 339.474  248.586.837 

Total 12.395.639.963 1.775.384.862 29.806.251 14.200.831.076 
Fonte: SIAFI/MF; PRODASEN/SF. Elaboração CONOF/CD.  

Adaptado de CONGRESSO NACIONAL, 2012. 

 

 Como bem se vê nos órgãos do governo diretamente ligados à agropecuária, o 

maior volume de recursos tem sido destinado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, que direciona suas ações no fortalecimento do setor patronal da 

agricultura e, por conseguinte, na expansão do agronegócio, atualmente concentrado nas 

mãos de empresários rurais e latifundiários que se dedicam sobremaneira à produção se 

soja e cana-de-açúcar.  

 De forma bastante díspar, percebe-se que o total de recursos destinados ao 

Ministério do Desenvolvimento Agrário, que em suas ações busca fortalecer e 

dinamizar a agricultura familiar e representa exatamente 51,3 % dos recursos 

direcionados para o MAPA. Sobre a composição deste recurso, que como se percebe é 

uma quantia mínima, quando pensamos o total da receita direcionada para as secretarias 

que focam suas ações nas áreas rurais, é valido destacar que dos R$ 4.730.207.515 

designados para o MDA, exatamente R$ 3.169 bilhões são destinados para o INCRA 

(Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), o qual tem como principais 

funções engendrar ações que viabilizem a “reforma agrária, a promoção do 

desenvolvimento sustentável dos agricultores familiares e a identificação, demarcação e 

titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos” 

(CONGRESSO NACIONAL, 2011, p.21).  

 Paralelamente ao nível político, destacam-se as ações tecidas no nível 

econômico, o qual engloba a atuação das empresas, independente de seu porte, não 

obstante ao fundamental papel desempenhado pelas diversas atividades do setor 

artesanal, informal ou desempenhadas por meio de agentes cooperados, no processo de 

produção de bens e do espaço geográfico. No referido nível, inclui-se ainda a 

configuração territorial das distintas cadeias produtivas, bem como o conjunto das 



49 

 

 

interações espaciais, resultantes da circulação de pessoas, mercadorias e capital, sendo 

estes processos inerentes à dinâmica de todo e qualquer processo produtivo.  

 Ao se trabalhar com as ações desenvolvidas no nível econômico, é preciso se ter 

cuidado para não seduzir-se pelo fetiche do hegemônico, pois no processo de produção 

do espaço os agentes hegemônicos e hegemonizados, atuam de forma imbricada, muitas 

vezes de maneira contraditória, configurando como concorrentes e complementares, na 

realização de um mesmo processo produtivo.  

 Do ponto de vista empírico, observa-se de maneira clara o exposto, ao se 

proceder a análise das cadeias produtivas agrícolas, nas quais é comum se verificar a 

presença de grandes empresas e de pequenos produtores atuando na produção e 

processamento de um único produto, a exemplo do leite, onde se percebe a expansão do 

setor industrial e manutenção das unidades de processamento artesanal, popularmente 

chamadas de queijeiras.  

 No tocante à forma de atuação e a capacidade de intervenção no processo de 

produção do espaço, é preciso que se reconheça que as ações engendradas pelas 

empresas e corporações possuem uma maior influência na organização do espaço, bem 

como um alcance espacial mais abrangente. Isso em decorrência da estrutura da qual se 

valem e das possibilidades de acesso a sistemas técnicos cada vez mais aprimorados.  

 Se por um lado os agentes hegemônicos conseguem fazer com que suas ações 

tenham abrangente alcance espacial, monopolizando assim vastas extensões territoriais, 

por outro os agentes hegemonizados, na maioria das vezes, não conseguem fazer com 

que sua atuação tenha essa mesma abrangência, no entanto, esta por sua vez, ainda que 

reduzida, é marcada pela complexidade das relações socioeconômicas concebidas, as 

quais devem possibilitar a reprodução social desses agentes e sua permanência na 

atividade desenvolvida.  

 Admitindo-se que toda ação política e econômica, possui conteúdos sociais que 

lhe são próprios, é essencial que se frise que estas dimensões estão contidas, ao mesmo 

tempo em que também contêm a dimensão social da produção do espaço. Nesse sentido, 

Carlos (2011) assegura que esta é a dimensão mais significativa, na medida em que é a 

partir dela, que as outras ganham visibilidade, assumindo formas espaciais e revelando 

os seus conteúdos sociais.  

 É na dimensão social que está explícito o processo de produção da existência 

humana, o qual condiciona e é condicionado pelo modo de produção vigente, bem como 

pela forma de organização de cada grupo social. Desse modo, cada esfera da sociedade 
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contribui de forma diferenciada no processo de produção e organização do espaço, a 

depender se sua disponibilidade de recursos, domínios das técnicas e interesses sociais 

ou políticos, dentre outros fatores. Nesse sentido, é essencial ressaltar que aqui repousa 

um dos motivos pelo qual o espaço geográfico não é um todo homogêneo, embora seja 

uma espécie de totalidade.  

 Do ponto de vista do real-concreto, é ilustrativo se pensar que nas áreas rurais, 

diferentes agentes, com interesses antagônicos, possuem distintos mecanismos de 

atuação, o que resulta em maneiras díspares de produzir e organizar o espaço. É visível 

que a capacidade de intervenção de uma agroindústria detentora de grandes áreas 

agricultáveis, capital disponível para investimentos e acesso a técnicas modernas, é 

diferenciado no processo de produção do espaço, se comparada a dos movimentos 

sociais organizados, a exemplo do MST – Movimentos dos Trabalhadores Sem Terra, 

que reivindica o direito de acesso a terra e as condições de permanência nela, não 

possuindo montantes significativos de capital disponíveis para investimento, 

dependendo de políticas públicas que lhes possibilitem acesso ao crédito e lhes 

garantam assistência técnica. No entanto, não se pode dizer que um destes é mais 

importante, pois ambos, cada um ao seu modo, produzem o espaço, de acordo com os 

seus interesses e ideologias, sejam elas mercadológicas ou políticas.  

 Se as agroindústrias produzem o espaço de modo a lhes garantir as condições 

essenciais ao fortalecimento e expansão de suas atividades produtivas, as famílias 

integrantes do MST, por sua vez, o produziram de modos a que este lhes possibilite as 

condições favoráveis à sua reprodução social.  

 Exposto o modo como o espaço geográfico será entendido neste trabalho, é 

preciso que se destaque que a concepção adotada de que este é social e historicamente 

produzido, bem como que esta produção se da em diferentes níveis, a saber: político, 

econômico e social, se constituiu apenas em um recurso de método para compreensão 

da realidade, pois reconhecemos que, em modos operantes, a produção do espaço ocorre 

a partir do movimento da totalidade, que o caracteriza, e que o conjunto das ações 

engendradas pelos distintos níveis não ocorrem separadamente. Na realidade elas 

acontecem concomitantemente, de forma integrada e na maioria das vezes em um 

mesmo subespaço. Partindo deste entendimento, seria ilusório pensar que as ações 

políticas não influenciam o nível econômico e que este não apresenta rebatimentos  

sobre as formas de organização social. 
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 Ainda sobre as ações humanas que produzem o espaço, é valido destacar que 

estas também o organizam, principalmente a partir dos ditames do sistema social e 

econômico vigentes, no caso o capitalista. Ao refletir sobre os resultados da ação 

humana na produção do espaço geográfico, Oliver Dollfus (1991, p. 119) é categórico 

ao afirmar que “todo espaço geográfico é organizado”. Nessa perspectiva, é valido 

lembrar que não há produção e organização espontânea do espaço geográfico, esse 

processo é sempre definido pelas intencionalidades dos sujeitos sociais. Conforme as 

ideias desenvolvidas por Gottdiener (2010), a organização espacial é a expressão 

territorial do conjunto das relações desenvolvidas pela sociedade.  

Ainda sobre as vicissitudes desse processo de produção-organização, é preciso 

esclarecer que estes ocorrem a um só tempo. Não ocorre a produção, para em um 

momento posteriori ocorrer à organização do espaço, estes são processos simultâneos. 

Partindo deste entendimento, coadunamos com Carlos (2011) que o espaço geográfico é 

desde a sua gênese um espaço organizado.  

 De acordo com Corrêa (2007, p. 55) a organização do espaço
2
 refere-se ao 

arranjo espacial “dos objetos criados pelo homem e dispostos sobre a superfície da terra, 

é assim um meio de vida no presente (produção), mas também uma condição para o 

futuro (reprodução)”. De forma bastante pedagógica pode-se dizer que essa 

organização, mas não é de que a forma como estão distribuídas as ruas, áreas verdes ou 

agricultáveis, vias de circulação expressa, parques indústrias, portos e aeroportos, dentre 

outros tantos objetos geográficos de uso individual ou coletivo.  

 Admitimos a relevância da proposição formulada por Corrêa (2007), mas assim 

como Souza (2013), pensamos ser necessário reconhecer a importância e o papel de 

alguns elementos constitutivos do meio natural no processo de organização espacial. 

Nesse sentido nos questionamos, por exemplo, como compreender a organização 

espacial da sociedade egípcia, descartando a importância do Rio Nilo e a ocorrência de 

suas cheias? Ou como analisar a formação e organização espacial do semiárido 

brasileiro, sem levarmos em consideração a ciclicidade das estiagens, socialmente 

transformada em seca (FURTADO, 1998), e o papel desempenhado pelas 

materialidades geradas, a partir da execução de políticas públicas, que ao menos em tese 

buscam combater os efeitos nefastos desse “fenômeno natural”, a exemplo da 

                                                           
2
 Neste trabalho, ao adotar a compreensão proposta por Corrêa (2007), estaremos utilizando “estrutura 

espacial – Estrutura territorial, configuração espacial e arranjo espacial”, como termos correlatos ao de 

“organização do espaço geográfico”.  
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construção de açudes, barragens e poços? Reconhecemos as nossas limitações, mas ao 

longo da construção deste trabalho envidaremos esforços para ao analisar a organização 

espacial do Rio Grande do Norte (com ênfase nas estruturas associadas direta ou 

indiretamente a dinâmica do setor de laticínios), destacarmos a influência exercida pelos 

aspectos naturais, em consonância com o papel dos objetos espaciais socialmente 

construídos.  

 É indiscutível para a análise geográfica a importância das materialidades, no 

entanto não podemos reduzir o espaço e sua organização, somente a estas. Nesse 

sentido, seremos prudentes também ao averiguar os usos e as funções desempenhadas 

pelos objetos geográficos, pois como se sabe ações criam formas espaciais, mas as 

formas espaciais também condicionam o desenvolvimento de ações presentes e futuras.  

  Em sendo os objetos geográficos e a organização espacial o resultado direto da 

cristalização do tempo e do trabalho social, como nos sugere Corrêa (2007), é preciso 

que reconheçamos que embora a estrutura espacial seja sempre o presente, a sua 

constituição não se faz apenas com objetos espaciais atuais. Não é inoportuno afirmar 

que os objetos espaciais empiricizam o tempo e as condições técnicas do momento em 

que foram criadas.  

     Uma vez criados, os objetos geográficos passam a desempenhar as funções 

para as quais foram projetados, no entanto é possível que com a mudança dos períodos 

históricos e com as alterações sociais contínuas, os papeis desempenhados pelos objetos 

se alterem, de modos a atender as novas demandas e anseios da sociedade. 

 Partindo dessa compreensão, Souza (2013) destaca a importância de 

compreendermos a estrutura espacial e a funcionalidade dos sistemas materiais, como 

sendo multáveis, haja vista que, em mudando as formas de organização da sociedade e 

de produção das mercadorias, mudam-se também a disposição e o uso dos objetos 

espaciais. Sobre mutabilidade da organização espacial, esclarece o referido autor 

 

A organização espacial esta sempre mudando. Às vezes mais rapidamente, às 

vezes mais lentamente. E não esta apenas mudando: está também sendo 

constantemente desafiada, em diferentes escalas. Para cada ordem espacial 

aparecerá mais cedo ou mais tarde, ao menos em uma sociedade injusta e 

heterônoma, um contraprojeto (ou vários contraprojetos concorrentes) que 

proporá ou pressuporá, explicita ou implicitamente, novas estruturas 

socioespaciais, para agasalhar novas relações sociais (SOUZA, 2013, p. 38). 

 

 Como bem está posto na citação acima, as formas espaciais e a estrutura 

territorial historicamente passam por mudanças, essas se tornando mais velozes e 
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acentuadas no período histórico atual, dada as convergências existentes no uso das 

técnicas, na forma de reprodução e acumulação do capital e nos modos de organização 

da vida social.  

 Conforme esclarece Souza (2013), esse conjunto de mudanças no uso dos 

objetos caracteriza o que podemos denominar de refuncionalização, processo por meio 

do qual, velhas formas espaciais assumem novas funcionalidades, tendo sua forma 

original conservada ou parcialmente alterada. Em síntese por meio deste processo 

conservam-se as formas e mudam-se as funções dos objetos geográficos. 

Na visão do autor anteriormente mencionado, refuncionalização e reestruturação 

são processos indissociados, uma vez que segundo ele, todo processo de reestruturação 

produtiva e espacial, demanda que algumas formas sejam criadas, bem como que 

algumas outras sejam refuncionalizadas, de modo a atender as necessidades do tempo 

presente. Em nosso entendimento, é a partir da emergência das novas materialidades, 

das redefinições nas funções de objetos geográficos pretéritos, bem como na 

reorganização espacial dos arranjos produtivos, que o processo de reestruturação 

produtiva assume face e dimensão geográficas.  

 De modo genérico, reestruturar significa rearrumar, reorganizar, reconfigurar, 

reordenar, redefinir as partes de um todo a partir da criação de novas estruturas ou da 

adequação nas formas de uso das estruturas previamente existentes (LENCIONI, 1994). 

Partindo desta compreensão, a noção de reestruturação produtiva denota um contexto 

histórico, uma processualidade, um conjunto de particularidades, que nos possibilita 

entender como em um determinado momento histórico os processos produtivos precisa 

reestruturar-se, redefinir-se, de modo a fazer surgir novos arranjos produtivos, capazes 

de possibilitar o contínuo processo de reprodução e acumulação do capital 

(MISUZAKI, 2009).  

Em uma análise feita a partir da semântica da palavra reestruturação, apreende-

se que ela está associada claramente a um processo de transformação, independente de 

sua natureza ou período. Partindo dessa premissa, Soja (1993, p.193) ao analisar este 

conceito, afirma que: 

 
A reestruturação, em seu sentido mais amplo, transmite a noção de uma 

“freada”, se não de uma ruptura nas tendências seculares, e de uma mudança 

em direção a uma ordem e uma configuração significativamente diferentes da 

vida social, econômica e política. Evoca, pois, uma combinação sequencial 

de desmoronamento e reconstrução, de desconstrução e tentativa de 

reconstituição, provenientes de algumas deficiências ou perturbações nos 

sistemas de pensamento e ação aceitos.  
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Posto o entendimento de Soja (1993), é essencial evidenciar que a reestruturação 

produtiva e espacial é sempre um processo que demanda de um longo intervalo de 

tempo para que possa se realizar, ainda que de maneira parcial. Do ponto de vista 

espacial esse fenômeno é verificado a partir das sucessivas redefinições nos padrões de 

organização do espaço. Ainda no tocante ao caráter espacial deste processo, é valido 

frisar que ele é multiescalar, sendo sempre um movimento da totalidade, no entanto suas 

expressões materiais mais significativas são mais facilmente observadas em nível 

regional ou local, pois embora as normas, as técnicas e o capital possuam dinâmicas 

globais, é na escala do regional-local que atuação desses vetores do processo de 

reestruturação tornam-se mais evidentes, sobretudo porque vão (re)produzindo e  

redefinindo o uso dos objetos geográficos.  

 Coadunando deste entendimento, Avelar (2004) ressalta que a reestruturação 

produtiva está ligada à necessidade histórica que o capitalismo tem de revolucionar 

incessantemente seus instrumentos de produção, as relações de produção, assim como 

as relações sociais e econômicas. Para o referido autor, estas mudanças podem ser 

compreendidas por meio da realização de análises espaciais, sobretudo quando se 

valoriza a relação dialética entre as partes e o todo, entre as especificidades do lugar e 

de suas materialidades, as quais resultam do trabalho do homem, no movimento 

ininterrupto de (re)produção de sociedade e do espaço geográfico, o qual se configura a 

partir do movimento da totalidade. 

 Tal proposição nos faz admitir que a reestruturação produtiva, se da sempre a 

partir de mediações entre a universalidade e a particularidade, bem como entre o global 

e o local. Proveniente dessas relações, muitas vezes conflituosas, temos a configuração 

dos lugares, a qual resulta da absorção das ordens, normas e técnicas que emanam do 

global, mas também da resistência das formas de organização social ali presentes, não 

obstante as lógicas impostas pelas estruturas espaciais anteriormente criadas.  

 Ainda sobre a relação entre a organização espacial e a reestruturação produtiva é 

preciso observar que embora este processo ocorra de maneira global, ele não se realizara 

com a mesma intensidade em todos os lugares e nem tampouco produzirá arranjos 

espaciais idênticos em todos os lugares. A reestruturação produtiva e espacial, assim 

como a globalização, não tende a homogeneizar o espaço, pelo contrário, os 

mecanismos deste processo possibilitarão sempre a reafirmação das heterogeneidades 

que marcam a produção e organização do espaço na contemporaneidade.  
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 Sem destoar desta linha de raciocínio, Moreira (2002), ao refletir sobre o 

processo ora analisado, destaca que a reestruturação produtiva é um momento dinâmico 

no qual a organização da sociedade do trabalho, em suas formas pretéritas e atuais, se 

redefine em função de processos inerentes as crises cíclicas do sistema capitalista. 

Historicamente a superação dessas crises, tem demandado a criação de novas formas de 

organização jurídica, institucional e espacial, estas englobando a um só tempo as 

atividades produtivas e a sociedade.  

 Partindo desse ponto de vista é pertinente observar que a reestruturação espacial, 

tem sempre um caráter normativo, por meio do qual se busca dar coesão ao processo. 

Essas normas podem ser formais, como no caso das deliberações do Estado; podem ter 

viés econômico ou mercadológico quando definidas a partir do interesse das empresas, 

corporações e instituições financeiras; ou podem ser determinadas pelos movimentos 

sociais organizados, principalmente a partir de atos de resistência aos projetos 

hegemônicos, sejam eles fomentados pelo poder público ou pelo setor privado.  

De acordo com Lencioni (1994), a reestruturação produtiva não deve ser 

entendida como um processo de sobreposição de estruturas e objetos técnicos, mas sim 

como uma justaposição entre estruturas produtivas, que remontam a diferentes 

contextos históricos e, por conseguinte, a distintos modos de produção. Nesse ponto de 

vista concordamos com a referida autora, na medida em que defendemos que no curso 

do processo de reestruturação produtiva, as estruturas produtivas e, por conseguinte 

territoriais, não se excluem ou se anulam, mas pelo contrário, coexistem, se completam, 

muitas vezes rearticulando as diferentes etapas dos distintos processos produtivos, os 

quais são hoje sumariamente marcados pela dispersão geográfica de seus agentes, pela 

coexistência de objetos técnicos e pela crescente incorporação de tecnologias.  

Concordamos ainda com o posicionamento de Lencioni (1994) ao assinalar que 

a reestruturação é um processo marcado por rupturas e permanências nas estruturas 

produtivas, no entanto sem a extinção dos arcabouços materiais previamente existentes, 

sendo então sumariamente marcado pela insurgência do novo e a constância e 

refuncionalização do velho.  

Sobre essa relação de contradição e complementariedade entre os objetos 

herdados de tempos passados e as materialidades que emergem na contemporaneidade, 

Lipietz (1988) destaca que a reestruturação produtiva e os padrões de organização 

espacial possuem uma relação simbiótica, pois a um só tempo a reestruturação 

produtiva influencia na organização do espaço, mas é igualmente condiciona por esta 
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última, na medida em que ela viabiliza sua realização nos lugares ou se coloca como um 

fator limitante.  

Ainda sobre esse processo o referido autor adverte que ele é sempre conflituoso, 

principalmente em virtude das tensões originárias pela concorrência entre os espaços 

pretéritos, que se caracterizam como vastas áreas onde predominam relações de 

produção e matrizes tecnológicas herdadas de um passado distante ou próximo, mas que 

estão em fase de obsolescência, e o espaço com as feições do período atual, sendo 

projetado para o uso momentâneo e futuro. Esses novos subespaços são crivados pela 

presença de objetos técnicos complexos, muitas vezes pequenos em tamanho e forma 

geométrica, mas densos no que tange à ciência e informação (LIPIETZ, 1988). 

 A técnica, entendida neste trabalho como um dos vetores da reestruturação 

produtiva se caracteriza pelos meios instrumentais através dos quais historicamente os 

homens se relacionam com seus espaços de vivência, sejam eles o meio ambiente 

natural, onde prevalecem os elementos constitutivos da primeira natureza, ou o meio 

construído, o qual resulta de forma imediata das transformações realizadas pelo homem 

nos ambientes naturais, caracterizando-se pela presença da segunda natureza. 

Ressaltando a relação entre esta proposição e a perspectiva adotada para construção 

deste trabalho, é valido frisar que todo o processo de produção do espaço, é igualmente 

um processo de criação da segunda natureza
3
.  

Desse ponto de vista, as modificações pelas quais a primeira natureza vem 

passando ao longo dos diferentes momentos da história, tiveram como agente principal 

a evolução e difusão das técnicas nos processos produtivos, bem como no conjunto das 

relações socioambientais. Esse processo de propagação das técnicas é eminentemente 

social, desencadeado, sobretudo, a partir trabalho e contemporaneamente vem 

dinamizando a ocorrência de significativas transformações nas relações homem-

natureza, bem como nas relações sociais de produção.   

Indiscutivelmente o homem apresenta uma forma de vida diferenciada no 

planeta, principalmente em virtude de sua capacidade e predisposição para trabalho, e 

                                                           
3
 Sobre o processo de transformação contraditória e continua da primeira natureza em segunda natureza, 

Casseti (1995, p. 12) afirma que “A ‘primeira natureza é entendida como aquela que precede a história 

humana. Portanto, onde as propriedades geoecológicas encontram-se caracterizadas por um equilíbrio 

climáxico, entre o potencial ecológico e a exploração biológica. E todas as alterações acontecidas 

resultam dos próprios efeitos naturais [...] Com o aparecimento do homem, em algum momento do 

pleistoceno, a evolução das forças produtivas vai respondendo pelo avanço na forma de apropriação e 

transformação da “primeira natureza”, criando a “segunda natureza”. Assim, conclui-se que a história do 

homem é uma continuidade da história da natureza; não existindo, portanto, uma concepção dualística de 

natureza, onde a segunda natureza é vista como primeira”.  
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consequentemente pela sua capacidade de produzir de forma cada vez mais 

sistematizada, automatizada e crescente. Com o avanço da técnica, os objetos criados a 

partir da realização do trabalho humano, substituem ou não raramente se sobrepõe aos 

objetos naturais, o que se evidencia pela insurgência de ambientes cada vez mais 

artificiais. Contudo, não se pode afirmar que o progresso técnico elimina a influência 

dos elementos naturais, muito embora seja capaz de mitigá-la.  

 Pensando a relação intrínseca entre a técnica, os elementos naturais e o espaço 

construído, apreende-se que de maneira paulatina a técnica possibilitou não somente a 

produção de mercadorias em larga escala, mas esta contribuiu também para que os 

grupos humanos estabelecessem melhores relações de convivência com as áreas, muitas 

vezes inóspitas, em que vivem. Valioso exemplo de uma área onde a articulação dessas 

variáveis se faz clarividentes é o semiárido nordestino, onde o uso e a expansão dos 

objetos técnicos como os reservatórios artificiais e dos sistemas de irrigação, tem 

possibilitado ao homem do sertão, melhores condições de vida, bem como um conjunto 

maior de possibilidades de convivência com a seca, o que se traduz espacialmente por 

meio de alterações na forma de produção e organização espacial desses lugares. 

Nesse sentido, Furtado (1998) é elucidativo quando sugere que o problema da 

seca do nordeste, não resulta atualmente da falta de condições financeiras ou técnicas 

para minimização dos efeitos cruéis desta realidade. Na visão do autor, a perpetuação da 

seca, em sua concepção histórica e socialmente produzida, resulta da falta de interesse e 

competência dos gestores públicos, muitas vezes inaptos à ocupação dos cargos para os 

quais são eleitos ou designados. A atuação destes sujeitos sociais está pautada na 

ideologia das oligarquias e dos coronéis, desse modo se reproduzindo 

sociopoliticamente, contribuindo para a manutenção de estruturas sociais conservadoras 

e perversas que limitam as possibilidades de independência e ascensão social dos 

homens simples, que habitam o sertão nordestino.  

 A dimensão ambiental, no contexto da reestruturação produtiva, toma projeção 

não somente em virtude de sua relação simbiótica com a questão da técnica, mas avulta-

se sobremaneira em virtude do surgimento dos movimentos ambientalistas, que 

reclamam a instalação de sistemas técnicos que permitam uma relação harmônica entre 

a dinâmica econômica e a exploração racional dos recursos naturais.   

 No Brasil, a emergência desse debate é acompanhada pela criação de órgãos 

destinados a elaboração de leis e políticas ambientais, sobretudo nas décadas de 1970 e 

1980. Dentre estas instituições, tem-se a Secretaria Nacional de Meio Ambiente 
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(SEMA) oficialmente criada em 1973, o Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(Sisnama) criado em 1981, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) 

instituído pela Lei 6.938/81, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis – IBAMA, fundado em 1989 e o Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade), autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente 

e ao Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), fundado em 2007.  

 É preciso que admitamos que embora todos estes órgãos oficiais tenham sido 

criados com o intuito de atuar na defesa do meio ambiente, assim como todo o aparato 

jurídico que compõe a legislação ambiental vigente no país, é perceptível destacar o 

desrespeito a estas instituições a violação as normas por elas estabelecidas, seja em 

decorrência da falta de conhecimento ou motivados pela certeza da impunidade quanto a 

prática de crimes ambientais.  

O período no qual ocorre a criação desses órgãos oficiais de defesa do meio 

ambiente é ainda sumariamente marcado pela ocorrência de eventos importantes, 

associados ao momento do milagre econômico brasileiro, dentro os quais se destaca: a 

inauguração da Rodovia Transamazônica em 27 de agosto de 1972; o desenvolvimento 

do Programa Nuclear brasileiro, iniciado em 1972 com a construção da Usina Angra 1; 

A construção da usina hidrelétrica de Itaipu, inaugurada em 1984, a qual se configura 

até o presente momento a maior usina hidrelétrica do país (BARCELLOS e AZEVEDO, 

2011).  

 Embora a construção dessas complexas estruturas territoriais anteceda a década 

de 1990, na qual a reestruturação produtiva se acentua em todo território nacional, 

indiscutivelmente a instalação de tais objetos espaciais remontam a gênese de processo 

no país e visavam antes de tudo fortalecer as estruturas produtivas existentes, 

possibilitando desse modo melhores condições no que se refere a circulação de pessoas, 

mercadorias e capital.  

Atualmente um conjunto de obras vem sendo executadas pelo governo federal 

com objetivos semelhantes aos descritos anteriormente, dentre estas se destaca: a 

ampliação do Porto de Santos no estado de São Paulo, edificação da Usina de energia 

nuclear Angra 3, não obstante as construções da Ferrovia Transnordestina, da Usina de 

Belo Monte no estado do Pará e da linha férrea que dará suporte ao trem de alta 

velocidade que ligará as cidades do Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP e Campinas/SP.  

 No que se refere ao gerenciamento das empresas, foram criados os ISO’s 

(International Organization for Standardization, ou Organização Internacional para 
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Padronização) que visavam regulamentar do ponto de vista técnico a atuação das 

indústrias. O ISO 14001 consiste em uma norma reconhecida internacionalmente e que 

define rigorosos padrões para adoção de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

efetivo e eficiente. A presente normativa é desenvolvida com objetivo de fomentar uma 

relação de comedimento entre a expansão dos índices de rentabilidade das empresas e a 

minimização dos impactos socioambientais desencadeados no âmago dos processos 

produtivos, sobretudo nas industriais (BERNARDO, 2013). 

 O atendimento satisfatório às normas estabelecidas nos ISO’s, o cumprimento às 

normas e as legislações ambientais vigentes, bem como a adoção de novas técnicas nos 

processos produtivos, redimensionaram também as relações de trabalho, seja na 

indústria, serviços ou agricultura.  

 Ao refletir sobre os impactos da reestruturação produtiva no mundo do trabalho 

Alves (2007) destaca que a contínua incorporação de novas técnicas produtivas 

constitui-se em uma via de mão dupla para a conformação das relações de trabalho. 

Visto que se, por um lado, possibilita a flexibilização da jornada de trabalho em alguns 

ramos produtivos, em alguns outros tem desencadeado um processo de precarização do 

trabalho e especialização funcional, nunca antes visto. Partindo desta reflexão o autor 

citado adverte que 

 
com a máquina e o sistema de máquinas sob a grande indústria, o processo de 

trabalho propriamente dito tende a negar a si próprio como processo de 

trabalho, sob a direção consciente do trabalho vivo, para tornar-se processo 

de produção do capital conduzido pelo trabalho morto. O que significa que, 

neste caso, o homem é deslocado do processo de trabalho, deixando de ser 

elemento ativo e torna-se meramente elemento passivo, mero suporte do 

sistema de máquinas (ALVES, 2007, p. 34). 

 

 A partir do exposto, aprende-se a ocorrência de uma mutabilidade no que 

concerne ao desenvolvimento do trabalho, no contexto do processo de reestruturação 

produtiva, principalmente em decorrência de sua estreita relação com as novas técnicas 

de produção, organização e gestão do processo produtivo. Neste novo contexto passou-

se a se buscar e exigir uma mão-de-obra mais qualificada e disposta a absorver novas 

informações sobre os sistemas e equipamentos técnicos constantemente.  

Uma das mais profundas alterações que a reestruturação produtiva desencadeou 

sobre o mundo do trabalho, foi o estímulo à competitividade e à precarização contínua 

das relações de trabalho, estas se caracterizando, sobretudo a partir da superexploração 

do trabalhador. Ao analisar esta realidade Mendonça et al (2002, p. 25) afirma que estas 
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perversas relações às quais a massa de trabalhadores brasileiros está submetida têm 

como “suporte jurídico-político o Estado, que omisso, em relação aos interesses 

nacionais criou as condições para a desregulamentação das leis trabalhistas, 

possibilitando novos contornos para a relação capital x trabalho”, haja vista que as 

inúmeras fragilidades existentes na legislação trabalhista brasileira, favorecem 

sumariamente os detentores dos meios privados de produção.  

Não obstante ao exposto, percebe-se ainda que no contexto atual as relações de 

sociabilidade entre os trabalhadores também se alteraram, especialmente em virtude da 

atmosfera de competitividade que se instala dia após dia no interior das empresas e 

indústrias, contrastando com o discurso da cooperação mútua entre os trabalhadores, os 

quais atualmente passaram a ser chamados “colaboradores”, expressão fetichizada que 

se constitui em um mecanismo para alienação do proletário, com relação ao resultado de 

seu próprio trabalho. Uma vez que na condição de colaborador, os sujeitos passam a se 

ver como parte do empreendimento e não como mão de obra explorada para realização 

efetiva dos processos produtivos, como de fato o são.  

Conforme aponta Antunes (2001), outra contradição existente na dimensão do 

trabalho sob a égide da reestruturação produtiva, é falácia da relação existente entre o 

aumento da qualificação profissional e as melhorias nas condições de trabalho, pois o 

que se percebe é que os trabalhadores com mão de obra especializada são também 

submetidos à execução de atividades laborais marcadas pela realização de movimentos 

recorrentes, exaustivos e a médio ou longo prazo causadoras de danos a saúde física ou 

psíquica, o que conforme o autor evidencia o sistema de contradições e perversidade 

que marcam as relações de superexploração do trabalho, no processo de (re)produção do 

capital.  

 Como anunciado por Antunes (2001) as mudanças no ambiente de trabalho, 

alteram também a forma como são concebidas e realizadas as relações de sociabilidade 

entre os trabalhadores, no entanto esse quadro de alterações sociais não se restringe ao 

ambiente onde se desenvolvem as atividades laborais, elas os extrapola e se irradiam 

sobre as demais esferas da vida social.  

 No bojo das transformações ocorridas no sistema financeiro mundial e na forma 

de organização do espaço em escala planetária, percebemos o acirramento das 

desigualdades e a exasperação das contradições, pois se de um lado percebe-se a adoção 

de sistemas técnicos modernos, por outro se verifica a permanência de objetos técnicos 

rudimentares, contraditoriamente nota-se também o processo de alienação do trabalho e 
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a rearticulação das entidades de representação politicas destes, a exemplo dos 

sindicatos, não obstante ao crescente número de vagas para empregos formas defronte a 

expansão das atividades informais, que cada vez mais se constitui em fonte de renda e 

mecanismo de sobrevivência para milhares de famílias brasileiras. 

 Destarte frisamos que a reestruturação espacial e produtiva do capital, é um 

processo global que se expressa em cada lugar de forma diferenciada, sendo assim um 

fenômeno complexo, contraditório, desigual, produtor de perversidades e marcado por 

irregularidades e descontinuidades espaço-temporais. 

2.2. REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA DO CAPITAL: algumas notas  

 

Historicamente, o sistema capitalista tem passado por crises cíclicas, as quais de 

acordo com Harvey (2011a, p. 37) são essências para dinamização do sistema financeiro 

mundial e se caracterizam como “momentos de reconfiguração radical do 

desenvolvimento capitalista” em escala planetária, figurando desse modo “como 

racionalizadores irracionais de um capitalismo sempre estável” (HARVEY, 2011a, 

p.65), que busca incessantemente expandir sua área de influencia geográfica, 

viabilizando a aceleração no processo de produção e acumulação do capital. Tal 

constatação nos leva a inferir que o processo de reestruturação produtiva e espacial, é 

sempre desencadeado pela necessidade de “ajustes” nas esferas produtivas e 

econômicas, em escala global.   

A atual reestruturação do capital, a qual teve início na década de 1970, acentuou-

se na década de 1990 e desdobra-se até o momento presente, pode ser considerada como 

a passagem de um regime de acumulação
4
 rígida para o paradigma da acumulação 

flexível (HARVEY, 2012). Esse processo ocorre em escala global, tendo o seu inicio 

atrelado a uma cadeia complexa de crises sociais, políticas e econômicas, as quais 

refletiram diretamente na 

 
divisão internacional do trabalho estabelecida e na distribuição global do 

poder político e econômico; nas funções expandidas e hoje claramente 

contraditórias do Estado Nacional; nos sistemas previdenciários keynesianos 

e nos contratos sociais estabilizadores entre governos, empresas e a mão-de-

                                                           
4
 Para Harvey (2012, p. 117) um regime de acumulação “descreve a estabilização, por um longo período, 

da alocação do produto líquido entre consumo e acumulação; ele implica alguma correspondência entre a 

transformação tanto das condições de produção como das condições de reprodução de assalariados”. Para 

que esse novo regime de acumulação possa funcionar deve haver uma estrutura material que permita o 

seu dinamismo, bem como um conjunto normas, hábitos, leis, redes de regulamentação etc. que garantam 

a unidade do processo, possibilitando a produção acelerado do capital, sua acumulação ampliada e a 

reprodução da sociedade (LIPIETZ, 1988). 



62 

 

 

obra organizada; nos padrões de desenvolvimento regional desigual que se 

tornaram tão solidamente estabelecidos entre os países no século anterior; nas 

formas desenvolvidas de exploração das mulheres, das minorias e do meio 

ambiente natural; na morfologia espacial, na industrialização e no 

funcionamento financeiro das cidades e das áreas metropolitanas; na 

concepção e na infraestrutura do meio ambiente construído e do consumo 

coletivo; nos modos como as relações de produção capitalistas se imprimem 

na vida cotidiana, desde as relações sociais no local de trabalho até a 

reprodução da vida, da mão-de-obra e do poder patriarcal na família e no lar 

(SOJA, 1993, p. 194) 

 

Conforme fica exposto na citação, a reestruturação produtiva é um fenômeno 

que influencia as diversas esferas da sociedade, no entanto as crises que impulsionam a 

ocorrência desse processo possuem um caráter eminentemente financeiro, mesmo que 

possa não restringir-se a esse. Partindo deste entendimento Smith (1988) destaca que é 

no ápice das crises, que se inicia o processo de reestruturação do capital, nos sistemas 

de produção e na organização espacial das atividades produtivas.  

 Esses períodos de instabilidade nas dinâmicas do sistema capitalista são 

decorrentes da constante necessidade de aceleração no ritmo da (re)produção, da 

ampliação no que se refere ao processo de acumulação e fluidez no que tange a 

circulação de mercadorias e capital, eventos que ocorreriam de modo mais eficaz a 

partir da eliminação efetiva das barreiras espaciais, o que só pode ocorrer por meio dos 

“ajustes espaciais”, estes últimos intrinsicamente associados a expansão geográfica da 

produção, e dos eventos associados a reestruturação espacial (HARVEY, 2011b). Sob a 

articulação entre estes fenômenos, pensamos não ser pertinente mensurar o grau de 

integração e dependência, por isso acreditamos ser mais prudente analisa-los de forma 

conjunta, enfatizando sobremaneira as suas devidas articulações.  

No que concerne aos eventos motivadores do processo de reestruturação 

produtiva do capital, pode-se destacar: a volubilidade ou decréscimo na rentabilidade do 

capital, o excedente de mão de obra com vinculo empregatício formal nas indústrias e 

empresas, ou seu reverso, a diminuição no exercito de trabalhos reservas, a qual reflete 

no valor do salário pago aos trabalhadores; a ocorrência de desacertos entre a 

capacidade de produção das mercadorias e a demanda por produtos por parte do 

mercado; quando as técnicas de produção empregadas são ineficientes e limitam a 

expansão da produção, ainda que se efetue (re)investimentos na aquisição de máquinas 

ou na contratação de mão de obra altamente qualificada; e, por fim, quando não existe 

um mercado suficientemente dinâmico para absorver a produção realizada em larga 

escala (HARVEY, 2011a). Como se observa, as crises podem ser geradas 
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contraditoriamente, por meio de empecilhos na expansão da produção e do consumo, ou 

pelo desacerto existente entre estas etapas de um processo produtivo
5
.  

Pensamos ser pertinente destacar que embora a reestruturação produtiva seja um 

mecanismo para superação das crises do sistema capitalista, até hoje não houve uma 

estratégia definitiva ou uma solução duradoura para estas anormalidades cíclicas, pois 

elas sempre ocorrem motivadas por eventos específicos, em tempos distintos e 

acentuando-se em áreas particulares do planeta.  

Nesse sentido é preciso que tenhamos clareza de que embora o discurso 

midiático, esforce-se para nos fazer crer nas difundidas crises mundiais, estas sempre 

apresentam rebatimentos distintos em cada lugar. É engano pensar que a crise 

econômica pela qual passa os países centrais, tem as mesmas características e 

consequências das crises que afetam os países de economia periférica, muito embora se 

enquadrem como etapas e eventos de um mesmo processo.  

Ao acerca da capacidade de alcance, assim como sobre os rebatimentos espaciais 

das crises do sistema capitalista, Harvey (2012) aponta que à medida que estas se 

tornam mais complexas, frequentes e duradoras, elas assumem também contornos 

espaciais mais imprecisos, o que resulta da expansão de suas áreas de ocorrência. Fato 

que se percebe, sobretudo na contemporaneidade quando as mobilidades dos capitais e 

das atividades produtivas, em sua ampla acepção, possibilitam maior flexibilidade na 

(re)organização e (re)distribuição espacial   dos sistemas, circuitos e cadeias produtivas. 

Na visão do referido autor, ao longo das últimas décadas este tem se constituído num 

eficiente mecanismo na busca pela superação das crises, especialmente quando estas 

afetam o processo de geração dos lucros por parte das empresas ou corporações 

(HARVEY, 2011a). 

Nessa perspectiva, Harvey (2011a) propõe que a partir da identificação dos 

vetores que impulsionam a emergência das crises e da delimitação de seus respectivos 

alcances espaciais estas sejam classificadas como sendo locais, quando são pontuais e 

setorizadas do ponto de vida de sua abrangência espacial, da atividade produtiva ou do 

ramo da economia afetado; regionais, se apresentarem rebatimentos espaciais sobre 

áreas contínuas ou articuladas em virtude da efetivação de processos produtivos 

específicos; e globais, quando rebatem direta ou indiretamente sobre os diversos ramos 

                                                           
5
 Processo produtivo, esta aqui sendo entendido não somente como o conjunto de processos mecânicos 

necessários para a produção de mercadorias. Em nosso entendimento, em sua acepção mais ampla, ele 

engloba também as etapas de pré-produção, distribuição, circulação e consumo.  
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da economia em escala planetaria, impossibilitando assim o processo de produção 

ampliada e acumulação acelerada do capital.  

Em linhas gerais as alternativas encontradas para superação das crises baseiam-

se na redução do custo e diminuição no tempo gasto para realização de deslocamentos 

entre áreas distintas articuladas por atividades produtivas, o que se dar especialmente 

por meio de inovações tecnológicas nos sistemas de comunicação, não obstante a da 

construção de infraestruturas que permitam maior fluidez na circulação de pessoas, 

mercadorias, matérias-primas e capital, bem como viabilizem a ocorrência regular e 

satisfatória dos processos de produção-distribuição-consumo das mercadorias.  

No tocante a ação do Estado, frente às questões atreladas a solução das crises do 

sistema capitalista, este atuará provendo a implantação de infraestruturas, como 

estradas, portos e aeroportos, que possibilitem aos agentes do sistema capitalistas, 

realizarem suas atividades sem maiores gastos ou transtornos. Não rendo raros os casos 

que este aciona agentes financeiros internacionais ou investe recursos públicos na 

manutenção do sistema e na superação das crises.  

Na dimensão do econômico, em escala global, uma das principais características 

da reestruturação produtiva do capital, foi a mudança de paradigma no modelo de 

produção e acumulação vigente, com a passagem do fordismo para a acumulação 

flexível, cada um destes possuindo características especificas, conforme evidenciado no 

quadro 01.  

 

Quadro 01 – Principais diferenças entre o Fordismo e a Acumulação Flexível  

FORDISMO ACUMULAÇÃO FLEXIVEL 

Produção padronizada  Versatilidade na produção  

Formação de grandes estoques  Produção compatível com a demanda do 

mercado  

Estimulo ao consumo em massa  Flexibilização dos padrões de consumo 

Trabalho segmentado e contínuo  Realização de trabalhos em equipe – 

valorização do trabalho cooperado  

Excessiva racionalização no tempo da 

produção  

Maleabilidade no tempo de produção das 

mercadorias  

Hierarquização e ultra especialização da mão 

de obra   

Horizontalização das relações de trabalho  

Negligencia com a ocorrência de falhas na 

produção das mercadorias  

Adoção de rigoroso controle de qualidade nos 

processos produtivos 

Concentração espacial das atividades 

econômicas  

Dispersão geográfica dos meios de privados 

de produção  
Fonte: Harvey, 2012. 

 

 Com o surgimento do modo de produção fordista no ano de 1914, ancorado no 

ideário da produção e do consumo em massa, fez-se necessária a implantação de novas 
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lógicas no sistema de gerenciamento da produção e da força de trabalho, as quais 

deveriam também se inserir nas dinâmicas desse novo modelo de sociedade: 

racionalizada, modernista, desigual e consumista (HARVEY, 2012). Sob essa lógica era 

essencial que o trabalhador tivesse condições de consumir aquilo que outrora ele próprio 

produziu, durante a corriqueira jornada de 8 horas de trabalho diário, pelas quais o 

proletário recebia 5 dólares (HARVEY, 2012). Desse modo o proletariado assume uma 

dupla função, sendo a um só tempo o detentor da força de trabalho e o consumidor em 

potencial.  

Pode parecer simples, mas esta é uma mudança significativa no mundo do 

trabalho, pois se historicamente os trabalhadores foram remunerados conforme sua 

capacidade de produção, nessa nova conjuntura eles passam a receber pelo tempo gasto 

na execução do trabalho ou prestação do serviço. Vale salientar que neste contexto a 

remuneração ocorre conforme o número de horas trabalhadas, mas o operário é cobrado 

também pelo cumprimento de metas, estas podendo estar associadas ao número de 

peças produzidas ou de mercadorias vendidas.  

 As transformações impulsionadas por este modo de acumulação do capital e 

modelo de sociedade, não se restringiu ao ambiente e as relações de trabalho, a atuação 

do Estado também teve que se adaptar e dar respostas satisfatórias as mutações sociais e 

econômicas que passavam a caracterizar os estados nacionais, nesse contexto redefine-

se os mecanismos de controle estatal, sobretudo na esfera econômica. Foi preciso uma 

crise da envergadura do colapso de 1929 para que se começasse a esboçar as novas 

formas de regulamentação que o Estado executaria a partir de então (HARVEY, 2011b).  

A resolução desta questão só se esboçaria, ainda que de forma preliminar, em 

1945 quando o Estado assume o papel de interventor e propositor de alternativas para a 

superação das crises cíclicas do sistema capitalista. A partir de então passa a ser comum 

a injeção e a liberação de recursos estatais, concedidos a fundos perdidos com o intuito 

de minimizar os efeitos nefastos das oscilações financeiras no sistema econômico 

mundial.  Sobre o significado da atuação estatal neste contexto, é esclarecedor notar que  

 
Na medida em que a produção de massa, que envolvia pesados investimentos 

em capital fixo, requeria condições de demanda relativamente estáveis para 

ser lucrativa, o Estado se esforçava por controlar ciclos econômicos com uma 

combinação de políticas fiscais e monetárias no período pós-guerra. Essas 

políticas eram dirigidas para as áreas de investimento público – em setores 

como o transporte, os equipamentos públicos etc. – vitais para o crescimento 

da produção e do consumo de massa e que também garantiam um emprego 

relativamente pleno. (HARVEY, 2012, p. 129). 
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Apoiado por um conjunto de ações desenvolvidas pelo poder público, as quais 

tinham um caráter dúbio, pois como se percebe buscavam a um só tempo garantir as 

condições necessárias para a (re)produção do capital e assegurar os direitos sociais 

mínimos aos trabalhadores,  o fordismo, atinge a partir de 1945 a maturidade enquanto 

regime de acumulação, se caracterizando a partir de então por um período de expansão 

da acumulação capitalista no pós-guerra que se estendeu até aproximadamente 1973.  

 Todavia, como sabe-se a dinâmica econômica global é instável, e os novos 

eventos ocorridos a partir da década de 1960, dentre eles o aumento dos índices de 

inflação e a crise do petróleo, fizeram com que o fordismo entrasse em processo de 

estagnação. Ao analisar a crise deste regime de acumulação, Moreira (2001) afirma que 

esta teve como principais causas o colapsos abrupto na rentabilidade do capital, o 

contínuo decréscimo das taxas de lucro das empresas de capital internacional e a 

emergência de dispositivos legais que limitavam as possibilidades de ocorrência da 

superexploração da força de trabalho.  

 A partir de então se inicia um momento de transição que gerou mudanças 

significativas nos processos produtivos fabris e no arranjo espacial das atividades 

produtivas. Essa reestruturação produtiva e espacial se constitui em atributos 

fundamentais do regime de acumulação flexível, que conforme Harvey (2012, p. 140),  

 
se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de 

trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento 

de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento 

de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente 

intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. [...]. Ela 

também envolve um novo movimento que chamarei de “compressão do 

espaço-tempo” no mundo capitalista – os horizontes temporais da tomada de 

decisões privada e pública se estreitaram, enquanto a comunicação via 

satélite e a queda dos custos de transporte possibilitaram cada vez mais a 

difusão imediata dessas decisões num espaço cada vez mais amplo e 

diversificado.  

 

 Destarte, frisamos que embora marcado pela ocorrência de crises, este foi 

também um período de intenso dinamismo econômico e de expansão de alguns ramos 

da economia ou atividades produtivas, a exemplo do ocorrido com as indústrias dos 

setores automobilístico, de equipamento de transporte, aço, indústria petroquímica, 

eletrodomésticos, construção, eletroeletrônico, bem como o setor tecnológico de modo 

geral (HARVEY, 2011c), as quais neste contexto histórico passavam a se disseminar 
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por diversas áreas do globo, sobretudo nos países de economia periférica, a exemplo da 

América Latina, e de modo particular no Brasil.  

Na visão de Harvey (2012, p. 125) estas transformações estruturais ocorridas em 

escala global, só se realizam a partir da “expansão geográfica dos sistemas de transporte 

e comunicações e no desenvolvimento infraestrutural dentro e fora do mundo capitalista 

avançado”, condições essenciais para ocorrência do processo de compreensão espaço-

tempo, o qual visão deste autor, caracteriza e condiciona as dinâmicas sociais, 

econômicas e políticas, vigentes nas ultimas décadas do Século XX e as em curso no 

Século XXI.  

 Sobre essa dispersão geográfica dos sistemas técnicos e das atividades 

produtivas, é pertinente notar que ela ocorre de forma desigual espaço-temporalmente, 

sobretudo em virtude do caráter seletivo de algumas atividades produtivas. Não é 

demais dizer que os objetos que chegam a uma determinada localidade com um caráter 

revolucionário e inovador, em outro pode ser tido como arcaico e obsoleto. Como bem 

se ver o “novo” é algo relativo, precisando ser examinado a partir de cada contexto 

específico (ARRUZZO, 2005).   

 A expansão geográfica da produção, como ressaltado anteriormente só é 

possível em virtude do que Harvey (2012), aponta como sendo o processo de 

compreensão espaço-tempo, o qual segundo ele se caracteriza por uma aparente 

diminuição das distancias e barreiras espaciais, as quais apresentam naturezas e 

conteúdos eminentemente geográficos. Sobre esse entendimento é valido esclarecer que 

o espaço não perdeu sua importância, apenas teve seu papel ressignificado e sua 

organização redefinida a partir do surgimento de sistemas técnicos modernos que 

permitem uma maior fluidez de mercadorias, pessoas, informação e capital.   

 A difusão dos objetos técnicos em escala planetária e a aparente simultaneidade 

dos eventos permitiram, nesse novo contexto, a descentralização das atividades 

econômicas e mundialização do capital, especialmente através da expansão das 

multinacionais. Este fenômeno é facilmente observado no setor de laticínios conforme 

evidenciado no quadro 02.  
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Quadro 02: Principais indústrias de laticínios do mundo 

Posição Indústria País de Origem 
Localização da(s) principal(is) 

planta(s) processadora(s) 

Participação no 

mercado mundial  

Consumo de leite 

em milhões de 

toneladas 

Receita gerada com 

a venda de lácteos 

em US$ bilhões 

1ª Fonterra Cooperative 

Group 

Nova Zelândia  Internacional  
3,0% 21,6 16,4 

2ª Dairy Farmers of 

América  

EUA  EUA  
2,4% 17,1 13,0 

3ª Groupe Lactalis  

(Parmalat) 

 Itália  Internacional  
2,1% 15,0 16,9 

4ª Nestlé Suíça Internacional  2,1% 14,9 16,9 

5ª Dean Foods EUA  EUA  1,7% 12,0 13,1 

6ª Arla Foods  Dinamarca e Suécia  Dinamarca, Suécia  

Alemanha, Reino Unido  
1,7% 0,1 12,0 

7ª Friesland Campina Holanda Holanda, Alemanha  1,4% 0,1 0,1 

8ª Danone  França  Internacional  1,1% 8,2 15,6 

9ª Kraft Foods EUA  Internacional  1,1% 7,8 7,5 

10ª DMK  Alemanha Alemanha  1,0% 6,9 6,4 

11ª Saputo Inc. Canadá  

EUA  

Canadá  

EUA  

Argentina  

0,9% 6,3 7,0 

12ª Glanbia Group  Irlanda Internacional  0,8% 6,0 3,9 

13ª Land O’Lakes Inc. EUA EUA 0,8% 5,9 4,3 

14ª Califórnia  Dairies  EUA EUA 0,6% 4,6 3,0 

15ª Unternehmens Gruppe 

Theo Muller 

Alemanha  Internacional  
0,6% 4,4 6,5 

16ª Groupe Sodiaal  França  França  0,6% 4,1 5,7 

17ª Mengniu Dairy China  China  0,6% 4,1 5,8 

18ª GCMMF Índia  Índia 0,6% 4,0 2,5 

19ª Yuli Group  China  China  0,6% 4,0 5,8 

20ª Bongrain S.A  França Internacional 0,5 3,6 5,5 

Fonte: IFCN (International Farm Comparison Network ou Sistema Internacional de Comparação de Fazendas), 2011, adaptado pela equipe Milkpoint, disponível em < 

http://www.milkpoint.com.br/cadeia-do-leite/giro-lacteo/ifcn-as-20-maiores-companhias-processam-24-da-producao-mundial-de-leite-81092n.aspx >. Acesso em 10 de Abril 

de 2013. 
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 Conforme se verifica nos dados apresentados, as 20 maiores indústrias de 

laticínios do mundo e suas respectivas unidades de processamento com maior 

importância estão localizadas na América do Norte, Europa e Ásia, com exceção da 

Fonterra Coperative Group, cooperativa de laticínios situada na Nova Zelândia e que 

figura atualmente como a maior companhia do setor lácteo no mundo. No que tange a 

localização das unidades de processamento merece destaque também a companhia 

norte-americana Saputo Inc, que possui uma importante planta processadora de leite na 

Argentina. Sobre isto é válido lembrar que a Nestlé e a Parmalat, possuem unidades de 

processamento no Brasil, no entanto estas empresas não precisaram qual de suas plantas 

processadoras desponta como a mais importante na atualidade.  

Os dados apresentados mostram que no contexto americano, os Estados Unidos, 

aparece como o país com maior número de grandes indústrias no setor lácteo, 

concentrando cinco das maiores companhias mundiais, sejam elas: Dairy Farmers of 

América, Kraft Foods, Califórnia Dairies, Land O’Lakes Inc. e Saputo Inc. De acordo 

com Burbach e Flynn (1982) a dinâmica que se imprime na pecuária leiteira norte-

americana, tem relação direta com o processo de modernização agrícola do país, 

iniciado na década de 1940, o qual pautou-se principalmente na realização de 

investimentos maciços no meio rural, sendo grande parte destes direcionados para 

adoção de novas tecnologias e técnicas de produção agropecuária.  

Nessa circunstância, conforme destacam Burbach e Flynn (1982), as médias e 

grandes fazendas de criação de gado, passam a assumir feições de empresas, e optam 

por expandirem as suas funções, passando a processar leite, que até então era produzido 

e comercializado in natura. Vale frisar que este é um processo que não ocorre de forma 

homogênea em todo o território dos EUA, ele é pontual em seu caráter espacial e se faz 

sentir com mais intensidade nos estados do Texas, Montana, Colorado, Califórnia e 

Nevada.  

 Nos EUA a reestruturação produtiva da agropecuária foi fomentada, sobretudo 

pela atuação do Estado e pela ação contundente do grupo Rockefeller, o qual defendia e 

financiava pesquisas que incentivavam a adoção crescente de máquinas na agricultura, o 

uso de adubos, de defensivos químicos, a utilização de sementes geneticamente 

modificadas e a redefinição do modelo de produção vigente na pecuária. De acordo com 

a ideologia propagada pelo grupo era preciso tornar a pecuária uma atividade dinâmica 

e competitiva, o que só seria possível a partir da realização de investimentos na 

atividade, estes devendo ter como finalidade a composição de rebanhos especializados, 
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fossem eles bovinos, caprinos, suínos, aves ou bubalinos (BURBACH e FLYNN, 

1982). 

 Sobre a atuação internacional do referido grupo, Calil (1999) aponta que este 

contribuiu significativamente para a modernização agrícola de vários países, dentre eles, 

Índia, México, Costa Rica e Brasil. Neste último as atividades desenvolvidas pelo 

instituto de pesquisas financiado pelo Grupo Rockefeller, ocorreu de maneira mais 

expressiva no período entre 1950 e 1985. Neste intervalo de tempo, importantes estudos 

foram realizados nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, principalmente buscando verificar 

a fertilidade e a adaptabilidade dos solos para a implantação da cultura da soja, 

conforme aponta o autor supracitado, o desenvolvimento da sojicultura no território 

brasileiro foi tido pelo grupo como o evento agrícola mais expressivo ocorrido no 

século XX neste país.  

 No Brasil, o processo de reestruturação inicia-se ainda que de forma tímida na 

década de 1970, assumindo feições mais bem definidas a partir da década de 1990. No 

entanto admitimos que as ações engendradas na década de 1950, pelos governos que 

tinham como lema o crescimento econômico do país, compõem a fase embrionária deste 

processo, assim como gesta as condições materiais mínimas para o posterior 

desenvolvimento efetivo desse processo de transformações econômicas, espacial, social 

e políticas.  

 O processo de reestruturação espacial e produtiva no Brasil ocorrerá fomentado 

sobremaneira pelo Estado nacional, o qual por meio de ações e políticas estimulou o 

fortalecimento e expansão da industrialização. Todavia, foram as novas tecnologias, nos 

setores de comunicações, nos processos produtivos industriais e nos sistemas produtivos 

agrícolas que tornaram possíveis o processo de industrialização e de modernização 

agrícola no país.  

 No Brasil, como veremos a seguir, os processos de reestruturação produtiva e de 

modernização da agricultura, ocorreram de forma tardia e acelerada, priorizando áreas 

do território e atividades produtivas específicas, o que em muito contribuiu para o 

acirramento das desigualdades espaciais. 
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2.3. O PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA NO BRASIL: 

alguns apontamentos. 

 

Historicamente, o Brasil, assim como os demais países de economia periférica, 

inseriu-se de forma tardia e perversa no hall da produção tecnológica, fato que se 

evidencia pela rudimentariedade dos sistemas técnicos ainda hoje empregados em 

alguns processos produtivos, em especial na agropecuária, onde as novas tecnologias 

não são absorvidas por todos os produtores de maneira uniforme, o que ratifica o caráter 

seletivo da técnica.  

De acordo com Gomes (2002), o processo de reestruturação produtiva no Brasil 

ocorreu num contexto de recessão, desemprego, instabilidade econômica e abertura 

comercial. Para a referida autora, a ocorrência deste processo no país, ocorre a partir da 

implementação de práticas e técnicas baseadas no modelo japonês, a qual se faz 

perceber inicialmente no setor automobilístico e progressivamente atingi a quase 

totalidade dos ramos produtivos, acarretando alterações significativas na estrutura dos 

empregos, nas relações de trabalho e na configuração territorial do país.  

Ao analisar o processo de reestruturação produtiva, a partir das particularidades 

e da realidade brasileira, Leite (2003) identifica três períodos no processo de 

reestruturação produtiva no país. Tal como evidenciado no quadro 03. 

 

Quadro 03: Síntese dos eventos 

que marcam a ocorrência do processo de reestruturação produtiva no Brasil 

 
Fonte: Gomes (2007), baseado em Leite (1993). Adaptado de Eliane Carvalho dos Santos, 2010. 

 

Conforme aponta Gomes (2007) a reestruturação produtiva no Brasil inicia-se no 

período compreendido entre o final dos anos 1970 e início da década de 1980 e 

 Final da década de 1970 e início da década de 1980 1º Período 

•Adoção dos CCQs (Círculos de Controle da Qualidade) no setor indústrial, e de modo 
particular no setor automobilistico.  

  Anos 1984  até o final da década de 1980 2º Período 

•Rápida difusão de equipamentos e objetos técnicos modernos na indústria em todo o 
territorio nacional.  

 Anos 1990 à atualidade 3º Período 

•Adoção de estratégias organizacionais e de novas formas de gestão da mão-de obra, com a 
disseminação da flexibilidade do trabalho, envolvimento dos trabalhadores com a qualidade 
e produtividade das empresas. 
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caracteriza-se incialmente pela difusão dos Círculos de Controle da Qualidade – CCQs
6
, 

os quais em linhas gerais se constituem em grupos de funcionários que se reuniam com 

o intuito de encontrar alternativas para redução da jornada e melhoria das condições de 

trabalho nas empresas e indústrias, especialmente nas linhas de produção.  

A atuação desses grupos se expressava em última instância pela propositura de 

novas formas para a realização de atividades indispensáveis as empresas. De modo 

geral, estas alternativas pautavam-se na flexibilização e inovação das atividades até 

então desenvolvidas de modo tradicional (SANTOS, 2011).  

Sobre a implantação dos CCQ’s no Brasil, é importante notar que estes foram 

sendo adotados nas linhas de montagem das empresas, no entanto não foram 

acompanhados por mudanças significativas na forma de gestão das indústrias e sem 

promover mudanças substanciais nas relações de trabalho no ambiente fabril, acerca 

desta realidade Leite (2003, p. 112) assevera que a introdução dos Círculos de Controle 

de Qualidade nas empresas foi marcada pela permanência no “caráter autoritário das 

relações de trabalho no país e a resistência do patronato brasileiro em conviver com uma 

participação mais efetiva dos trabalhadores nas decisões relativas ao processo de 

produção, bem como a aceitar o trabalho em equipe”.  

Diante do exposto, depreende-se que a implantação dos CCQ’s não promoveram 

mudanças significativas na organização das empresas, embora em certa medida tenham 

transformado a dinâmica das etapas constitutivas dos processos produtivos. Conforma 

aponta Santos (2011), outro fator que não contribuiu para o sucesso na instalação dos 

CCQ’s foi que muitas das empresas que aderiram ao uso deste mecanismo, o fizeram se 

baseando, sobretudo nas experiências pioneiras desenvolvidas no setor de montagem da 

indústria automobilística. 

 Diferentemente do que se pretendia a adoção destes novos modelos de 

produção, contribuiu para a precarização das relações de trabalho e diminuição da 

importância atribuída ao movimento sindical, haja vista que contraditoriamente, mesmo 

com a adoção dos CCQ’s, as empresas eram livres para incorporarem inovações na 

organização do trabalho sem prévias negociações coletivas, negligenciando a 

participação e a remuneração dos trabalhadores, reforçando o processo de apropriação 

perversa do trabalho material e intelectual destes, pelas empresas (SANTOS, 2011). 

                                                           
6
 Ao se fazer menção aos CCQ’s é preciso se ter a clareza do contexto politico pelo qual passava o Brasil 

na década de 1970, período marcado pelo auge o governo militar e, diante de um ambiente no qual os 

sindicatos encontram-se sob controle do estado e temiam as forças policiais. Nessa conjuntura o discurso 

patronal imperava com o auxílio do Estado. 
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 O advento dos CCQ’s no Brasil foi também acompanhado pelo surgimento de 

novos objetos e sistemas técnicos nas indústrias, nesse sentido Sales (2002) destaca que 

o círculo de controle de qualidade adotado pela Volkswagen, propôs em 1987 a criação 

de uma máquina, por meio da qual o número de empregados com uma mesma função 

reduziria de 27 para 6, representando assim uma economia significativa com o 

pagamento de mão de obra. Ainda conforme esta autora, as sugestões dos trabalhadores 

da referida indústria, no setor de pintura dos automóveis foram capazes de gerar uma 

economia equivalente ao material que seria gasto no acabamento de três automóveis do 

modelo Gol por mês.  

 Sobre o processo de implantação dos CCQ’s na indústria brasileira é preciso 

destacar que embora a Volkswagen tenha sido a pioneira, seguida por algumas outras 

empresas automobilísticas e indústrias siderúrgicas, isto não é uma especificidade destas 

atividades, pois neste mesmo período observa-se a adoção de dos círculos de controle de 

qualidade e o emprego de novas técnicas de produção em outros ramos produtivos da 

economia nacional, a exemplo de empresas como a Johnson & Johnson, Embraer, 

General Electric, procuram seguir a receita do modelo japonês (OLIVEIRA, 2003).  

 Como se percebe, a articulação entre a emergência dos CCQ’s e a adoção de 

novas técnicas de produção foram capazes de reduzir os custos da produção, aumentar a 

produtividade, envolver os trabalhadores nos interesses da empresa e ainda diminuir o 

número de empregados em alguns setores das indústrias, em especial nas linhas de 

montagem. Essa conexão entre estes processos era condizente com o contexto 

econômico da época, sendo eficiente no estimulo à modernização tecnológica e à 

integração da produção, eventos que a partir de então imprimem novas feições às 

atividades produtivas desenvolvidas no território brasileiro.  

O segundo período, inicia-se entre os anos de 1984 e 1985, seguindo até o final 

da década de 1980. Este intervalo de tempo foi marcado pela rápida difusão dos objetos 

técnicos, assim como pela ocorrência de inovações organizacionais, embora caiba aqui 

destacar que esse movimento não aconteceu de forma generalizada em todo o Brasil e 

tampouco em todas as cadeias produtivas, existindo assim diferenças visíveis no que 

tange a modernização dos diversos setores da economia do país.  

 De acordo com Santos (2011) a incorporação crescente de técnicas sofisticadas 

de produção, bem como as inovações tecnológicas ocorridas, possibilitaram a 
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introdução de aparelhos robóticos e o uso sistemas CAD/CAM
7
. A absorção dessas 

novas formas de produzir viabilizou a ocorrência de mudanças na configuração das 

empresas, principalmente a partir da possibilidade de integração dos processos de 

concepção e fabricação na mesma unidade de produção, em especial as fabris.  

 Conforme destaca a referida autora, neste contexto disseminou-se ainda a 

utilização de métodos de controle de qualidade, tais como os CEP
8
 (Controle Estatístico 

de Processo), o qual visa, sobretudo, a maximização da produção, redução dos 

desperdícios e aumento dos lucros. Outras mudanças organizacionais relevantes 

ocorreram neste período e ultimamente integram o linguajar da classe empresarial e são 

sinônimos de eficiência produtiva, nesse sentido destaca-se a adoção de ferramentas 

como o MRP
9
 (Planejamento das necessidades materiais) e o TPM

10
 (Manutenção 

Produtiva Total).  

 A adoção desses novos sistemas técnicos e operacionais transforma as fábricas e 

empresas em estruturas cada vez mais complexas e dinâmicas. Nessas circunstâncias 

passa-se a exigir dos funcionários capacitação técnica e um nível de instrução formal 

que lhe permita operar máquinas modernas e sistemas computacionais, o que 

impulsiona uma reconfiguração das atividades laborais, pois o operário já não é somente 

o que transforma a matéria-prima em mercadoria através de trabalhos manuais, ele 

passa a ser nesse contexto, o operador de máquinas modernas e softwares.   

O terceiro período do processo de reestruturação produtiva no Brasil inicia-se 

em 1990, com a abertura comercial, e segue em curso até os dias atuais. Conforme 

aponta Leite (2003) é somente neste período que se passa a ter de fato um processo de 

reestruturação espacial no país, pois neste momento 

 

                                                           
7
 CAD - Computer Aided Design (desenho auxiliado por computador)/CAM - Computer Aided 

Manufacturing (Fabricação Assistida por Computador). Em sintese integração dos sistemas CAD/CAM 

permite a concepção e o monitoramento do processo de fabricação de produtos via sistema computacional 

(SOUZA; COELHO, 2003).  
8
 De acordo com Ribeiro e Caten (2012, p.5), “o controle estatístico do processo (CEP) é uma técnica 

estatística aplicada à produção que permite a redução sistemática da variabilidade nas características da 

qualidade de interesse, contribuindo para a melhoria da qualidade intrínseca, da produtividade, da 

confiabilidade e do custo do que está sendo produzido”. 
9
 Conforme aponta Martins e Laugeni (2002), o MRP (Planejamento das necessidades materiais) consiste 

na adoção de um sistema computacional que possibilita gerenciar e monitorar os estoques de matéria 

prima, a demanda efetiva de mercadoria e o escoamento da produção, buscando minimizar o tempo que a 

matéria-prima e as mercadoras passam no setor de estocagem.  
10

 A Manutenção produtiva total (TPM) é um modelo de gestão integrada que almeja a eficiência máxima 

do sistema produtivo através da eliminação de perdas, sobretudo a partir do domínio do homem, com 

relação aos seus equipamentos de trabalho (MARTINS; LAUGENI, 2002). 
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as empresas passaram a concentrar seus esforços nas estratégias 

organizacionais e na adoção de novas formas de gestão do trabalho mais 

compatíveis com as necessidades de flexibilização da produção e com o 

envolvimento dos trabalhadores com a qualidade e a produtividade (LEITE, 

2003, p. 79). 

 

Outro importante elemento para se compreender a dinâmica da reestruturação 

produtiva no Brasil, neste período, é a intensificação do processo de desconcentração 

industrial em todo o território nacional, que embora tenha tido impactos maiores sobre 

as regiões Sudeste e Sul do país, as quais mesmo sentindo os efeitos deste fenômeno, 

ainda despontam como as regiões com o maior número de pessoas empregadas no setor, 

ainda que apresente uma expressiva redução, conforme se verifica no gráfico 02.  

 

Gráfico 02: Brasil: Número de empregos nas indústrias de transformação e 

extração mineral por região do país – 1989/1999 

 
Fonte: Rais (2000), adaptado de Saboia 2001. 

 

 Conforme aponta Saboia (2001), com a ocorrência do referido processo, no 

período entre 1989 e 1999, somente a região Centro-oeste expande o número de pessoas 

empregadas na indústria, sendo esta também, a única região onde todos os estados 

tiveram um incremento no número de pessoas ocupadas na atividade industrial.  

 De acordo com Diniz (1995, p.12), quatro foram às condições fundamentais para 

a ocorrência desse processo de desconcentração, sejam elas, a constituição das  

 
a) deseconomias de aglomeração na área metropolitana de São Paulo e 

criação de economias de aglomeração em vários outros centros urbanos e 

regiões; b) ação do estado em termos de investimento direto, incentivos 

fiscais e construção da infraestrutura; c) busca de recursos naturais, traduzida 

pelo movimento das fronteiras agrícolas e mineral, com reflexos na 

localização de um conjunto de atividades industriais; d) unificação do 

mercado, potenciada pelo desenvolvimento da infra-estrutura de transportes e 

comunicações, com efeitos sobre a competição interindustrial e a localização.  
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Ao analisar a dinâmica da indústria no Brasil, Scarlato (2005), alerta para a 

necessidade de entendermos esse processo de descentralização como sendo algo parcial, 

haja vista que esse não necessariamente denota a transferência das indústrias de um 

estado para outro, ou para regiões longínquas. Em muitos casos, essa 

“desconcentração”, mais não representou que a transferência das indústrias que se 

concentravam nos centros urbanos ou metrópoles do país, para as suas respectivas 

regiões metropolitanas ou áreas de entorno. Não obstante a isto, é preciso lembrar que 

algumas empresas apenas deslocaram as suas unidades de produção, mas conservaram 

as suas sedes administrativas nos grandes centros urbanos, a exemplo de São Paulo.  

 O contexto político no qual a reestruturação produtiva se dinamiza no Brasil, é 

marcado pelo forte caráter neoliberal, em especial nos governos de Fernando Collor de 

Mello (1990 – 1992) e Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002), os quais de um 

modo geral realizaram a privatização das empresas estatais e foram omissos frente às 

questões sociais e trabalhistas de seus tempos (GOMES, 2001).  

 Frente a este novo panorama socioeconômico e político, foi lançado em 1991 

pelo governo Collor, a política setorial nomeada: Diretrizes da Política Industrial e de 

Comércio Exterior (DPICE). Essa política era constituída de três linhas de ações, sendo 

elas o Programa de competitividade industrial (PCI), Programa brasileiro de qualidade e 

produtividade (PBCP) e o Programa de apoio à capacitação tecnológica da indústria 

(GOMES, 2007). De modo geral estas linhas de ação tinham como principais objetivos 

reduzir tarifas e impostos para a aquisição de máquinas, componentes e equipamentos 

produzidos no exterior, estimular a competitividade entre as indústrias e qualificar a 

mão de obra empregada no setor de automação industrial, o que deixa clara a 

preocupação do governo da época com o processo de tecnificação da indústria nacional. 

 Se a reestruturação produtiva ocorre de forma desigual espaço-temporalmente, 

esta se caracteriza também como seletiva, ocorrendo com mais intensidade em alguns 

setores específicos da economia ou em determinadas atividades produtivas. Partindo 

desse entendimento asseguramos que apenas alguns ramos industriais de fato se 

reestruturam no Brasil, seja a partir do estímulo do governo, da adoção de novas 

técnicas ou de redefinições nas relações de trabalho.  

Nesse sentido, Siebert (2007) aponta que as empresas brasileiras que adotaram 

como estratégia prioritária a adoção de novas técnicas de produção tiveram que 

acompanhar as tendências de mudanças ocorridas nos países centrais, recorrendo a 

empréstimos internacionais para a compra de máquinas e equipamentos. Conforme a 
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referida autora, muitas foram as empresas que endividadas pelos empréstimos 

contraídos para investir na aquisição de máquinas, declaram falência e tiveram perda 

total dos bens.  

 No Brasil, como tentamos destacar, a reestruturação produtiva do capital, se 

delineia com a adoção do modelo flexível, estímulo à competitividade, incorporação de 

novas tecnologias nos processos produtivos, disponibilidade de matéria-prima, oferta de 

mão de obra abundante e precarização nas relações de trabalho. Embora não possamos 

negar os estímulos dados pelo governo, a ocorrência desse processo no país encontra 

alguns entraves, dentre eles as deficiências estruturais das instituições públicas e 

privadas de ensino e pesquisa na área tecnológica. 

 Uma alternativa para resolução deste problema foi a criação das escolas técnicas 

e dos centros federais de educação tecnológica (Cefet’s) em 1978, os quais na década de 

noventa passam a ser chamados de Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. A referida instituição tem desde a sua gênese o objetivo de qualificar mão 

de obra para atuar em áreas técnicas, sejam correlatas ou não a atividade industrial.  

 Todos estes eventos tiveram repercussões expressivas nas áreas marcadas pela 

concentração dos estabelecimentos industriais, e de modo particular no eixo sul-sudeste, 

mas como já salientamos, a realidade econômica e política nacional impulsionou a 

reestruturação produtiva para o conjunto da indústria, contudo, alguns ramos 

incorporaram essas transformações de maneira mais significativa e rápida que outros. 

Essa diferenciação, no que tange à inserção efetiva de parcelas da indústria brasileira no 

processo de reestruturação, resulta de inúmeras questões, dentre elas, o caráter seletivo 

deste fenômeno.  

 Paralelamente ao conjunto de transformações ocorridas na indústria, em especial 

as que estavam localizadas nos centros urbanos e regiões metropolitanas do país, a 

economia agrícola brasileira também conhecerá mudanças significativas a partir da 

década de 1970, sobretudo em decorrência do processo de modernização da agricultura, 

que tal como na indústria, possui um caráter seletivo, sendo igualmente tardio, 

heterogêneo e acelerado.  
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2.3.1. MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA E REESTRUTURAÇÃO 

PRODUTIVA DO SETOR DE LATICÍNIOS NO BRASIL 

 

Para que possamos compreender como o espaço agrário brasileiro está 

organizado na contemporaneidade, é essencial que voltemos o nosso olhar para alguns 

importantes eventos ocorridos no âmago do processo de reestruturação econômica e 

territorial do país, não obstante ao próprio processo de formação do mesmo. Temos essa 

compreensão e antecipadamente admitimos que diante da complexa dinâmica do real, 

qualquer esforço analítico que se faça no intuito de compreender o processo de 

modernização da agropecuária brasileira, possui um caráter parcial, uma vez que 

priorizamos aquilo que nos parece ser mais significativo para a compreensão da 

realidade, em detrimento de outro conjunto de eventos, que igualmente contribuem para 

as dinâmicas socioeconômicas e espaciais observadas no presente.  

A ocorrência da modernização agrícola desencadeou profundas transformações 

na agricultura brasileira, especialmente no período compreendido entre as décadas de 

1960 e 1980, tanto na base técnica da produção, quanto na redefinição das relações 

sociais de produção, ambas sendo causa e consequência de forma mútua, pois a adoção 

de novos objetos técnicos contribui para que ocorra uma nova forma de organização do 

trabalho, assim como as novas relações sociais de produção demandam pela instalação 

de equipamentos modernos, com usos igualmente novos. Esse processo foi marcado, 

sobretudo, pela fusão da agropecuária com a indústria, a partir da criação e efetivação 

de setores industriais a jusante e a montante da agricultura, propriamente dita 

(OLIVEIRA, 2010).  

 A modernização da agricultura no Brasil forjou-se como um mecanismo de 

integração da agricultura a outros setores da economia nacional, já dominados pela 

presença do capital financeiro. Sobre esse processo de integração entre a agricultura, 

indústria e capital, é valido ressalvar que ele não atinge todas as culturas agrícolas, 

tampouco ocorre em todo território nacional de forma homogênea. Ele é seletivo quanto 

à escolha das lavouras a serem priorizadas e espacialmente descontinuo, contribuindo 

desse modo para o acirramento das diferenciações espaciais (ARACRI, 2012). Além das 

lavouras e das áreas do território, seu caráter seletivo pode ser visto também com 

relação a categoria de produtores/segmentos sociais beneficiados, de maneira mais 

intensa e direta. 

Ao analisar o processo de modernização da agricultura no Brasil, José Graziano 

da Silva (1998) afirma que de modo geral, esse processo permitiu que a produção 
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agrícola e a organização do espaço rural passassem do modelo até então vigente, o do 

complexo rural, para a constituição dos Complexos Agroindustriais – CAI’s, 

perpassando a conformação do complexo cafeeiro paulista. Essas transformações só são 

possíveis a partir de uma série de eventos, conforme sintetizado no esquema a seguir 

(Figura 04). 

 
 

 

Figura 04: Síntese esquemática do processo de modernização da agricultura 
Fonte: Kageyama et al, 1990, p. 127. 

Elaboração: Rafael Pereira da Silva 

 

Conforme aponta Silva (1998 p. 83), até a década de 1960, predominava no 

Brasil o complexo rural, entendido como, “o conjunto de atividades desenvolvidas no 

interior das fazendas da época da Colônia, assentadas na economia natural com uma 

divisão incipiente do trabalho”.  Nesse contexto a mão de obra empregada nas unidades 

de produção agrícola era responsável não só pelo cultivo da terra e criação de animais, 

sendo de sua competência também a produção dos equipamentos necessários a todas as 

etapas do processo de produção, desde a pré-produção até o processamento, incluindo-

se ai a fabricação de equipamentos, insumos e máquinas, ainda que estes fossem 

fabricados a partir de uma base eminentemente artesanal.  

Ao refletir sobre esta realidade, Locatel (2003, p. 4) caracteriza a organização do 

complexo rural brasileiro a partir do que se destaca como sendo o seu aspecto principal, 

a dinâmica simples e a incipiente divisão do trabalho, afirmando que neste contexto “la 

hacienda era una forma cerrada de organización de la producción y de la gestión de la 

tierra”, pois para que ocorresse a produção de um determinado produto, fazia-se 
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necessário possuir todos os meios de produção, além de assegurar a reprodução da força 

de trabalho e o suprimento das necessidades básicas da família. 

Conforme destaca o referido autor, era comum a presença de pedreiros, 

mecânicos e carpinteiros nas fazendas brasileiras neste período, pois cada um com suas 

funções específicas, mas tendo como premissa a realização do trabalho coletivo, 

deveriam exercer suas funções de modo a garantir o bom funcionamento do 

estabelecimento agropecuário, que tinha um caráter quase que autossuficiente, uma vez 

que não existia nesta ocasião nenhuma articulação significativa entre a agricultura e a 

indústria.  

A crise do Complexo Rural tem inicio em 1850, impulsionada, sobretudo pela 

proibição do tráfico de escravos, expansão da mão de obra assalariada e devido à 

formulação da Lei de Terras (SILVA, 1998). Nesse contexto histórico, muitas 

atividades que outrora eram executadas no interior das fazendas começaram a ser 

desenvolvidas pela indústria, dando origem a novas dinâmicas econômicas e espaciais. 

Esse momento de mudança lenta e gradual, marca a emergência do complexo cafeeiro 

paulista.  

 Este segundo período inicia-se em 1890, e tem seu auge por volta da década de 

1930 e estende-se até o ano de 1960 (MULLER, 1989), sendo sumariamente marcado 

pela ampliação das atividades urbanas, assim como pelo surgimento dos setores 

industriais produtores de máquinas e insumos agropecuários, além do aparecimento das 

primeiras agroindústrias. 

Nessa conjuntura foram forjadas inúmeras articulações entre os produtores rurais 

e as elites empresariais de outros setores, as quais viabilizaram a criação e 

fortalecimento de indústrias de bens de capital e insumos, a qual se convencionou 

chamar de Departamento de Produção de Bens Intermediários (Departamento 1 – D1
11

) 

e, de outro, a criação de um setor de processamento dos produtos de origem animal e 

vegetal, empregando-se cada vez mais capital no processo produtivo agrícola e dando 

origem aos Complexos Agroindustriais, na década de 1970. É sobre essa ideologia 

modernizadora que a agricultura torna-se dependente e subordinada à indústria 

(OLIVEIRA, 2005).  

                                                           
11

   O D1 (Departamento de meios de produção para agricultura) é composto pelo ramo industrial 

responsável pela produção de máquinas e insumos de uso agrícola, agregando ainda todo o aparato de 

pesquisa e extensão rural, corroborando para a disseminação dos pacotes tecnológicos, que foram de 

fundamental importância na modernização agrícola (DELGADO, 1985b) 
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 Ao se analisar o processo de modernização da agricultura, é preciso que 

tenhamos a clareza de que este conjunto de transformações ocorridas na agropecuária é 

parte integrante de uma série de mudanças mais profundas e complexas, as quais se 

constituíram em uma estratégia governamental e empresarial para a dinamização da 

economia nacional neste período. Neste sentido Gonçalves Neto (1997, p.142) afirma 

que, as mudanças ocorridas na “agricultura brasileira no final dos anos 50 até os anos 

80, estavam relacionadas ao projeto de industrialização e urbanização que se pretendia 

estabelecer no país, para o qual o desenvolvimento do setor agrário tornava-se pedra 

fundamental”.  

 É valido frisar que estas mudanças estruturais ocorridas na economia do país, e, 

por conseguinte nas atividades produtivas desenvolvidas no território nacional, são 

estimuladas e capitaneadas, em certa medida, pelo estado brasileiro, que com o intuito 

de dinamizar e fortalecer a economia do país realizou altos investimentos na construção 

de infraestruturas, tais como portos, aeroportos e rodovias, bem como investiu na 

formulação de politicas de acesso a crédito para aquisição de máquinas e equipamentos 

utilizados, sobretudo na indústria de transformação.  

Ao refletir sobre a modernização agrícola no Brasil, Kageiama et al (1990, 

p.157), elucida que “o Estado esteve presente em todas as fases do processo, ora criando 

ele próprio condições para as transformações (através das políticas de financiamento e 

tecnológica, por exemplo), ora “amarrando” diversos elementos em torno de um projeto 

definido de modernização da agricultura brasileira”. No tocante ao caráter das principais 

políticas formuladas pelo estado brasileiro e diretamente associada à modernização da 

agricultura no país estão as políticas de financiamento rural, políticas tecnológicas e as 

políticas fundiárias (DELGADO, 1985a). 

A principal estratégia adotada no intento de fortalecer a economia agrícola e 

modernizar a agricultura no país, foi a instalação dos CAIs, que na visão de Muller 

(1989, p. 41), se constituem como um  

 
conjunto de relações entre indústria e agricultura na fase em que esta mantém 

intensas conexões para trás, com a indústria para a agricultura e para frente, 

com as agroindústrias e outras unidades de intermediação que exercem 

impactos na dinâmica agrária. O Complexo Agroindustrial é uma forma de 

unificação das relações entre os grandes departamentos econômicos com os 

ciclos e as esferas de produção, distribuição e consumo, relações estas 

associadas às atividades agrárias.  

  



82 

 

 

A implantação dos CAIs no Brasil e intensificação do processo de modernização 

agrícola, estão  alicerçados  sob o avanço do capital financeiro e industrial em direção as 

áreas rurais, assim como pela influência deste nas atividades agrícolas 

(OLIVEIRA,1999), gerando um conjunto de relações que se complementam e 

viabilizam a prática da agricultura nos moldes empresariais, conforme evidenciado na 

figura 05. Na visão de Delgado (1985a), é este processo de fusão entre capitais de 

origem distintas com a agricultura, que viabiliza a modernização agrícola no Brasil. 

Sobre a constituição dos CAIs, é preciso salientar que estes não se implantaram 

de forma homogênea no território nacional e nem tampouco atingiram todas as 

atividades produtivas desenvolvidas nas áreas rurais, pois esta nova forma de 

organização da produção agrícola no país, priorizou as culturas que estavam inseridas 

em ações vinculadas às estratégias da política macroeconômica do  país, a exemplo das 

culturas da soja e cana-de-açúcar, esta ultima tendo sido bastante afetada por este 

processo, em virtude da sua ligação com o setor energético, via produção do etanol.  

 

 
Figura 05: Síntese das articulações intersetoriais entre a agropecuária e a indústria 

Fonte: Delgado, 1985b 

Elaboração: Rafael Pereira da Silva 

  

 Conforme aponta Gonçalves Neto (1997) com a emergência dos CAIs, novas 

funções são delegadas a agricultura, no tocante ao seu papel no bojo do processo de 

desenvolvimento econômico nacional, dentre estas destaca-se a geração de divisas, por 

meio das francas exportações agrícolas; atendimento as demandas do mercado 

consumidor interno e das agroindústrias nacionais; liberação da mão-de-obra excedente, 

a qual deveria ser incorporada ao setor industrial, sem impactar a quantidade produzida 
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de alimentos e  demais produtos agropecuários, assim como sem reduzir a capacidade 

de processamento destes.  

O cumprimento destas novas demandas torna inevitável a incorporação de novos 

objetos técnicos nas propriedades rurais, estes cada vez mais dotados de ciência e 

tecnologia. Como alerta Graziano da Silva (1981) as inovações que acompanham o 

progresso técnico na agricultura podem ser classificadas em três tipos: mecânicas, 

quando afetam o ritmo e a jornada de trabalho; físico-químicas, quando alteram o 

quadro natural no intuito de elevar a produtividade das espécies (animal ou vegetal); e 

biológicas, quando refletem diretamente na aceleração do ritmo “natural” da produção 

agropecuária.  

O emprego da técnica na agricultura, bem como nos outros setores da economia, 

é seletivo e desigual. É seletivo, porque técnica e capital possuem uma relação 

simbiótica, e assim sendo, as áreas da economia como um todo, e de modo particular na 

agropecuária, que mais evoluíram no quesito sofisticação dos objetos técnicos, foram 

aquelas que apresentaram continuamente uma relação mais acentuada com a geração de 

lucros, no caso dos produtos agrícolas, as commodities, a exemplo da soja.  

Resulta desta relação o caráter desigual da técnica, sobretudo no que se refere ao 

seu emprego setorial e a sua distribuição espacial, pois esta se desenvolve valorizando 

culturas específicas e acentuando-se em áreas precisas do território, pois os 

equipamentos e objetos técnicos associados à produção agrícola densificam-se nas área 

de ocorrência destas culturas mais tecnificadas, nas quais comumente predomina a 

produção de culturas vinculadas ao agronegócio (OLIVEIRA, 2005).  

É diferenciado, pois nem todos os ramos da agropecuária desenvolvem novas 

técnicas de produção de forma concomitante, haja vista que nem toda cultura requer a 

utilização de sistemas técnicos sofisticados para sua produção e processamento. É 

igualmente distinto no que se refere aos níveis de acesso dos produtores rurais aos 

equipamentos técnicos modernos, pois embora atuem na mesma atividade, terão acesso 

aos equipamentos que possibilitam uma maior produtividade, aqueles produtores que se 

encontram mais capitalizados e dispostos a pagar por estes novos sistemas de produção.  

De acordo com Sorj (2008) e Kageyama et al (1990), essa necessidade de 

adoção de novas bases técnicas, impulsiona e é impulsionada, pela instalação das 

primeiras fábricas de equipamentos agrícolas, laboratórios para criação de sementes 

selecionadas, unidades produtoras de defensivos químicos e fertilizantes, bem como 

pelo surgimento das primeiras agroindústrias processadoras de alimentos no país. 
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Conforme apontam os referidos autores, estes estabelecimentos industriais vinculados 

ao setor à montante da agricultura, historicamente concentram-se na região Centro-Sul 

do país, até mesmo aqueles que produziam equipamentos e insumos para o setor 

sucroalcooleiro, o qual tinha presença marcante em todos os estados localizados no 

litoral setentrional do Nordeste, a exemplo de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio 

Grande do Norte.  

Essa atualização da base técnica objetivava em última instância elevar os índices 

de produção e de produtividade, no entanto é essencial que se perceba que esta adoção 

de novos objetos técnicos não ocorre com a mesma intensidade em todos os estados do 

país. Essas disparidades espaciais na distribuição dos equipamentos agropecuários entre 

as unidades da federação são notórias, independentemente de serem dotados de maior 

conteúdo científico ou não. Na figura 06, exibimos uma coleção de cartogramas, na qual 

apresentamos a distribuição espacial dos Arados, grades, roçadeiras e ceifadeiras, no 

território nacional.  

Apenas 6 estados concentravam em 2006, 77,5% dos arados existentes no Brasil. 

Os três principais são os estados da região sul, tendo o Rio Grande do Sul 31%, do total 

de arados do país, seguido por Paraná e Santa Catarina, com 10,5% do total, cada. Em 

seguida estão São Paulo (9,24%), Bahia (8,23%) e Minas Gerais (7,99%). O Rio de 

Janeiro e o Espírito Santo tinham pouco mais de 1% destes equipamentos. Os estados 

do Nordeste, com exceção da Bahia concentravam 15,36% do total, enquanto o Centro-

Oeste respondia por 5% e o Norte com apenas 0,9%. Nesse contexto, o RN participava 

em 2006 com 5,1% dos arados do Nordeste, e 1,2% do país. 

Em 2006, 64,4% das grades existentes no Brasil concentravam-se dentre os 

estados da Região Sul, São Paulo e Minas Gerais. O Rio Grande do Sul apresentava 

22,9% do total de grades e/ou enxadas, seguido de São Paulo com 12,3% e Paraná 

(12,1%). Em seguida estão Santa Catarina (8,9%) e Minas Gerais (8,2%). O Nordeste 

concentrava em 2006, 20,55% destes equipamentos, sendo que Bahia, Pernambuco e 

Ceará respondiam por 60% do total da região e 12,3% do total nacional. Ainda no 

Nordeste, o Rio Grande do Norte tinha em 2006 5,2 % das grades e/ou enxadas da 

região e 1,2% do total nacional.  
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Figura 06: Brasil - Distribuição espacial de objetos técnicos utilizados na agropecuária 

(arados, grades, roçadeiras e ceifadeiras). 
Fonte: IBGE – Censo agropecuário, 2006. 

Elaboração: Rafael Pereira da Silva – 2013. 
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Ao contrário dos equipamentos anteriores, o número de roçadeiras existentes no 

Brasil se distribuía de forma um pouco mais homogênea pelos estados da federação. A 

região Nordeste concentrava em 2006, 132.993 roçadeiras, o equivalente a 33,01% do 

total nacional. Em seguida, a Região Sudeste respondia por 28,38% do total, a Região 

Sul 23,22%, a Região Centro-Oeste 11,22% e 4,16% no Norte. 

São Paulo era o estado com o maior número de roçadeiras em 2006 (15,25% do 

total). Em seguida estão o Rio Grande do Sul (11,24%), Minas Gerais (11,19%), o 

Ceará (8,63%) e o Paraná (6,34%). Nesse contexto, o RN participa com 3,42% do total 

de roçadeiras no Nordeste e 1,13% do total nacional. 

Conforme os dados disponíveis no censo agropecuário de 2006, 46,93% das 

ceifadeiras concentravam-se nos estados da região Sudeste, sobretudo Minas gerais e 

São Paulo. Em seguida estava a Região Sul com 29,31%, Região Nordeste (15,81%), 

Centro-Oeste (7,28%) e Norte, com apenas 0,67%. Minas gerais se destacava como o 

estado com o maior número de ceifadeiras (31,13% do total nacional), seguido pelo RS 

(14,17%), SP (10,88%), PR (7,75%) e SC (7,39%).  No Nordeste, o Ceará era o estado 

com o maior número de ceifadeiras (11.312, ou 28,9% da região, 4,57% do total 

nacional), enquanto o Maranhão apresentava o menor número (568). O RN possuía, em 

2006, um total de 4.659 ceifadeiras, o que correspondia a 11,90% do total da região e 

1,88% do total nacional. 

Sobre esse processo de concentração dos objetos técnicos agrícolas nas regiões 

Sul e Sudeste, é importante elucidar que esta foi, e continua sendo, uma área do país que 

historicamente conseguiu atrair projetos destinados à instalação de infraestrutura, bem 

como objetivando capitanear recursos para a realização de investimentos nos distintos 

setores da economia, em especial naqueles que apresentavam maior dinâmica e 

importância no contexto econômico nacional.  

 Com relação à densificação dos objetos técnicos agrícolas nos estados do 

Centro-Oeste, isto somente começa a ocorrer na década de 1980, quando esta região 

começa a compor a fronteira agrícola do país, se construindo a partir de então em uma 

das áreas de ocorrência da agricultura moderna no país, sobretudo a partir da inserção 

da produção da soja nessa região e de modo particular no estado de Goiás. 

Como se percebe há uma concentração de equipamentos agropecuários tradicionais 

nas regiões Sul e Sudeste do país. Esta tendência é valida também para a distribuição dos 

equipamentos agropecuários modernos, conforme evidenciado na Figura 07.  
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 Figura 07: Brasil – Distribuição espacial de objetos técnicos utilizados na agricultura 

(Semeadeiras, colheitadeiras, pulverizadores e adubadoras) 
Fonte: IBGE – Censo agropecuário, 2006. 

Elaboração: Rafael Silva – 2013. 
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Até o ano de 2006, 74,88% das Semeadeiras e/ou plantadeiras existentes no 

Brasil concentravam-se nos estados do Sul e Sudeste. Em seguida estava a Região 

Centro-Oeste com 12,69%, depois o Nordeste com 10,51% do total e a Região Norte, 

com 1,91%. Por estado, o Rio Grande do Sul é o que possuía a maior quantidade de 

Semeadeiras (27,6% do total), seguido pelo Paraná (18,95%), Santa Catarina (10,7%), 

São Paulo (9,7%) e Minas Gerais (7,5% do total). O RN possuía, em 2006, 3,03% das 

Semeadeiras e/ou Plantadeiras do Nordeste, correspondente a 0,32% do total nacional. 

Em 2006, as colheitadeiras estavam concentradas principalmente nos estados da 

Região Sul do País (53,5% do Total). Em seguida destaca-se a Região Sudeste com 

20%, o Centro-Oeste (16,6%), Nordeste (8,1%) e Norte (1,8%). Por estado, o Rio 

Grande do Sul é o que concentrava a maior quantidade de colheitadeiras (28,5% do total 

nacional), seguido por Paraná (17,6%), São Paulo (9,8%), Minas Gerais (9,4%) e Mato 

Grosso (7,8%). A Bahia respondia por 52% do total de colheitadeiras no Nordeste em 

2006 e 4,2% do total nacional. Nesse contexto, o RN era dentre os estados do nordeste, 

o que possuía o menor número de colheitadeiras (282), ou 2,99% do total da região e 

apenas 0,24% do total de colheitadeiras do Brasil. 

 A distribuição espacial dos Pulverizadores e/ou Atomizadores também ocorria 

de forma bastante irregular no Brasil. A Região Sul, concentrava sozinha 54% dos 

Pulverizadores e/ou Atomizadores. Em seguida estava a Região Sudeste, com 29,5% do 

total, o Centro-Oeste (8,8%), o Nordeste (6,2%) e a Região Norte (1,5%). Por estado, o 

RS é o que possuía o maior número de Pulverizadores (24%), seguido pelo PR (19,1%), 

SP (18,7%), SC (10,9%) e MG (9,4%). Juntos, esses estados concentravam 82% dos 

Pulverizadores em 2006. O RN possuía em 2006 1.326 pulverizadores, o que 

representava 7,3% do total do Nordeste e 0,46% do total nacional. 

Em 2006 43,3% das adubadoras e/ou distribuidoras de calcário localizavam-se 

nos estados do Sul do Brasil. Em seguida estava a Região Sudeste com 37,06% do total, 

depois a Região Centro-Oeste (14,06%), Nordeste (3,93%) e Norte (1,65%). Por estados 

da federação, São Paulo concentrava 2006, 22,37% do total de adubadoras e/ou 

distribuidoras de calcário, seguido pelo Rio Grande do Sul (19,32% do total nacional), 

Paraná (15,57%), Minas Gerais (13,9%) e Santa Catarina (8,41%). No Nordeste a Bahia 

respondia por 58,5% das adubadoras da região. Já o RN tinha 248 adubadoras, o que 

correspondia a 4,26% do total de máquinas existentes na região nordeste e 0,17% do 

total nacional. 
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 Diante do exposto, os objetos técnicos modernos utilizados na agropecuária 

concentram-se nas regiões Sul e Sudeste, merecendo destaque também a região Centro-

Oeste. De acordo com Graziano da Silva (1998) esse processo é histórico e remonta a 

forma análoga e perversa como as regiões periféricas do país se inserem e participam do 

processo de modernização, onde as próprias estruturas sociais conservadoras bloqueiam 

a ressonância das ações modernizantes, reforçando as diferenciações regionais e as 

desigualdades socioeconômicas locais.  

 Analisando o conjunto de mudanças ocorridas na agropecuária, Sorj (1980) 

destaca que a incorporação das novas técnicas e a constituição do D1, não atingiu 

somente o cultivo de espécies vegetais. Conforme o autor, mudanças significativas 

fizeram-se sentir também na pecuária, principalmente com o surgimento das unidades 

industriais de processamento de ração animal, sobretudo as utilizadas para alimentar 

rebanhos bovinos e suínos.  

No entanto, os custos para aquisição de rações animais no Brasil, sempre foi 

muito honroso para o produtor, em especial para aqueles que não produzem em escala 

comercial. Sobre a inviabilidade do uso exclusivo da ração processada industrialmente 

para a alimentação dos rebanhos no Brasil, Sorj (1980, p. 29), assevera que “um dos 

problemas centrais na relação entre a indústria de rações e a expansão de seu consumo 

pelos produtores de gado é que a carne e o leite são tabelados pelo Governo e o preço 

das rações não o é, dependendo fundamentalmente dos preços internacionais da soja”.  

Esta realidade infelizmente, pouco ou quase nada se alterou, os preços pagos 

pelo litro de leite in natura no Brasil, ainda são muito baixos, a exemplo disto, citamos 

o Rio Grande do Norte, onde o produtor recebe pelo litro de leite R$, 1,15 valor que não 

corresponde sequer ao de uma garrafa de água mineral de 500 ml, o que evidencia o 

quão baixo são os preços ainda hoje propostos pelo governo do estado no Rio Grande 

do Norte
12

.  

 Ainda sobre os eventos que marcam a modernização da agropecuária, é 

apropriado lembrar que paralelamente ao surgimento das indústrias processadoras de 

ração, nota-se a abertura das primeiras fábricas especializadas na produção de 

defensivos químicos voltadas para animais de grande porte. Conforme destaca Sorj 

(1980, p. 29), a maior parte das indústrias especializadas na fabricação de insumos 

instaladas no Brasil, eram estrangeiras, fazendo com que este setor fosse controlado e 

                                                           
12

 No estado do Rio Grande do Norte, o valor pago pelo litro de leite cru, assim como do leite 

pasteurizado, é condicionado pelo preço estabelecido pelos mercados institucionais, sobretudo através do 

Programa do leite.  
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monopolizado pelo capital internacional. Sobre a atuação destas empresas afirma o 

referido autor 

 
A Wellcome-Cooper, empresa norte-americana, controla parte importante do 

mercado de vacinas contra a febre aftosa, sendo que três novos laboratórios 

estão lançando seus produtos no mercado, dois dos quais são estrangeiros. No 

caso dos produtos veterinários, a liderança do setor encontra-se rias mãos da 

Bayer e da Pfizer, seguidos pela Rhodia, a Ciba-Geigy, a Squigg e a Tortuga, 

todas elas controladas pelo capital estrangeiro.  

 

 O ramo de fabricação de equipamentos direcionados para o processamento de 

leite no Brasil, também esteve incialmente monopolizado pelo capital internacional, 

pois a principal fabricante destes produtos, em especial dos tanques de armazenamento, 

placas utilizadas no resfriamento do leite e das desnatadeiras industriais, era a empresa 

Alfa-Laval, o qual é de origem sueca (SORJ, 1980), e monopolizadora também da 

fabricação dos equipamentos utilizados nos grandes frigoríficos do Brasil, em especial 

os que se localizavam nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, onde a pecuária de corte 

historicamente se constituiu enquanto uma atividade dinâmica no contexto da economia 

agrícola do país (BENITES, 2000).  

A referida empresa expandiu as suas áreas de atuação e atualmente possuí filiais 

em países da América, Ásia, Europa e Oceania. Atualmente a filial da Alfa-Laval 

existente no Brasil, localiza-se no estado de São Paulo e é especializada na fabricação e 

comercialização de equipamentos para o processamento de fluídos, de múltiplas origens 

e para diversas finalidades.  

 No campo das biotecnologias aplicadas à reprodução animal, umas das empresas 

pioneiras na realização de pesquisas com o objetivo de melhorar geneticamente os 

rebanhos, e a consumar transferências de embrião no Brasil, foi a PECPLAN (SORJ, 

1980), corporação vinculada ao grupo Bradesco, que atua na contemporaneidade 

exclusivamente no setor de biossegurança animal, de modo especial os bovinos. 

Atualmente, a sede deste grupo está localizada na cidade de Uberaba – MG.  

 No que concerne especificamente à dinâmica da indústria processadora de leite, 

é valido lembrar que em sua maioria estas são criadas ou instalados no território 

brasileiro, ainda na primeira metade do século XX, a exemplo da Nestle (1921), Itambé 

(1944), Embaré (1944), Batavo (1928), as quais são seguidas, pela abertura de empresas 

igualmente conhecidas ainda na segunda metade do mesmo século, como a Danone 

(1970) e a Italac (1994).  
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 De modo geral, as empresas que se instalaram anteriormente à década de 1970, 

passaram por profundas mudanças organizacionais neste período, principalmente 

motivadas pela possibilidade de expansão das áreas de atuação e diversificação da 

produção. Conforme aponta Coradini e Fredericq (2009), o mecanismo adotado pelas 

empresas neste processo foi basicamente o mesmo, a aquisição de pequenas unidades de 

processamento pertencentes a cooperativas e associações de produtores rurais, as quais 

atendiam as demandas dos mercados consumidores locais e regionais.  

Tal fato motivou ainda alterações nas relações sociais de produção, pois em 

alguns casos ocorreu o firmamento de parcerias entre os produtores e as unidades 

industriais de processamento do leite. Consolidados estes acordos, os produtores agora 

se encontravam sujeitos a relações perversas permeadas pelas lógicas empresariais e 

“reféns” dos preços impostos pelas leis do mercado.  

 Tal lógica de atuação permitiu a estas empresas expandir os seus mercados, 

aumentar as suas margens de lucros e tornaram-se a posterior as maiores empresas do 

setor de laticínios no Brasil, conforme apresentado no quadro 04.  

 Especificamente sobre o caso do DPA (Dairy Partners Américas – “Parceiros em 

Laticínios nas Américas), ela é composta pela fusão das empresas Nestlé e Fonterra, 

despontando atualmente como a maior indústria processadora de leite do país
13

, sendo 

seguida pela LBR (Lácteos Brasil), fundada em 2010 a partir da fusão das empresas 

Bom Gosto e LeitBom. Hoje tal empreendimento aglutina diversas marcas, dentre elas a 

Parmalat, Poços de Caldas, Boa Nata, Líder, LeitBom, Bom Gosto, São Gabriel,  

Ibeturuna e DaMatta
14

. 

                                                           
13

 Estas informações estão disponíveis no site da empresa DPA 

<https://www.dpamericas.com.br/home.aspx>. Acessado em 16 de Março de 2013.  

 
14

 Estas informações estão disponíveis no site da empresa LBR – Lácteos Brasil 

< http://www.lbr-lacteosbrasil.com.br/home>. Acesso em 16 de Março de 2013. 
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Quadro 04 – BRASIL: Ranking das maiores indústrias do setor de laticínios nos anos de 2011 e 2012 

Var. %  Var.%

Produtores Terceiros Total Produtores Total 2012/2011 2012/2011

1º DPA 1.275.000 850.000 2.125.000 1.045.500 1.958.500 -7,8 6.210 4.915 -20,9 563 581 3,3

2º LBR – LÁCTEOS 

BRASIL
1.312.350 370.150 1.682.500 1.220.490 1.576.800 -6,3 15.296 11.758 -23,1 235 284 20,7

3º ITAMBÉ 850.000 250.000 1.100.000 801.000 955.000 -13,2 8.550 7.750 -9,4 272 282 3,7

4º ITALAC 649.593 194.269 843.862 702.813 936.901 11 12.741 13.552 6,4 140 142 1,4

5º LATICÍNIOS BELA 

VISTA
381.076 113.356 494.432 439.526 635.066 28,4 3.506 3.784 7,9 298 317 6,6

6º EMBARÉ 331.011 89.560 420.571 332.413 468.862 11,4 1.416 1.568 10,7 640 579 -9,6

7º COOPs 

CASTROLANDA E 

BATAVO

283.711 44.795 328.506 341.155 428.580 30,5 440 518 17,7 1.767 1.799 1,9

8º DANONE 212.767 90.326 303.093 255.000 363.000 19,8 520 600 15,4 1.121 1.161 3,6

9º JUSSARA 145.707 146.467 292.174 190.520 308.135 5,5 2.040 2.430 19,1 196 214 9,5

10º CONFEPAR 214.198 4.701 218.899 260.084 266.102 21,6 4.311 5.501 27,6 136 129 -5,1

11º CENTROLEITE 271.829 0 271.829 245.827 245.827 -9,6 4.324 3.940 -8,9 172 170 -1

12º VIGOR 175.688 66.652 242.340 172.110 220.840 -8,9 1.296 1.096 -15,4 371 429 15,5

13º FRIMESA 159.425 11.965 171.390 172.351 189.314 10,5 3.222 3.567 10,7 136 132 -2,6

Total do 

Ranking
6.262.355 2.010.770 8.273.125 6.178.789 6.178.789 8.401.926 1,6 63.874 60.979 -4,5 269 277 3,1

N º

2012

913.000

356.310

154.000

234.088

195.540

Terceiros
2011 2012

Empresas/Marcas

2011

Litros de Leite por Produtor/Dia

48.730

16.963

2.223.137

RECEPÇÃO LEITE (mil litros) Número de Produtores de Leite

2011 2012
Var. %  

2012/2011

136.269

87.425

108.000

117.615

6.018

0

Fonte: Leite Brasil, 2013. 
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 Com relação aos dados apresentados notamos vários comportamentos sobre a 

dinâmica destas empresas, havendo aquelas que reduziram o número de produtores 

fornecedores, mas expandiu o volume de leite recebido por produtor/dia, como no caso 

da DPA (Nestlé), LBR, Itambé e Vigor. Há também os casos em que se percebe um 

movimento contraditório de aumento no número de produtores fornecedores de leite e 

diminuição no volume de leite recebido pelo produto, fato ocorrido com a Confepar e a 

Embaré. A empresa CentroLeite, destoando de ambos os comportamentos apresenta 

uma dupla redução, tanto no número de produtores, quando no volume de leite/dia 

fornecido por produtor.  

 Paradoxalmente esse aumento na capacidade de produção e processamento de 

leite no Brasil, vem sendo acompanhado no ultimo biênio por um aumento na 

importação de lácteos, principalmente do leite em pó, como evidenciado no gráfico 03. 

 

Gráfico 03: Brasil – Principais produtos lácteos importados e exportados pelo 

Brasil - Mil toneladas (2012 – 2013). 

Fonte: MDIC, adaptado pela Leite Brasil, 2013. 

 

Com essa expansão das indústrias produtoras de equipamentos e insumos, bem 

como com o fortalecimento das usinas de beneficamente do leite em todo o país, 

verificamos que o uso das novas tecnologias e objetos técnicos direcionados para a 

pecuária, ainda se concentra, do ponto de vista espacial, aglutinando-se de modo 

particular nos estados do Sul e Sudeste do Brasil, conforme apresentado na figura 08.  
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Figura 08: Brasil – Distribuição espacial de objetos técnicos e tecnologias utilizadas na 

pecuária (Inseminação artificial, transferência de embrião, ordenhadeiras mecânicas e 

tanques de resfriamento) 
      Fonte: IBGE – Censo agropecuário, 2006. 

   Elaboração: Rafael Silva – 2013. 
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A análise dos cartogramas evidencia o quão desigual é o acesso às novas 

técnicas, aplicadas à prática da pecuária. Nesse sentido, é válido destacar a forma 

marginal como o Rio Grande do Norte se insere nesse contexto, tendo pouca 

representatividade até em nível regional, quando comparado a estados como Bahia e 

Pernambuco, onde se concentram o maior número de estabelecimentos que fazem uso 

de bases técnicas modernas na criação de animais.  

No ano de 2006, havia no Brasil 26.032 estabelecimentos rurais que realizavam 

inseminação artificial em matrizes. A Região Sudeste concentrava 9.407 desses 

estabelecimentos, representando 36,14% do total nacional. Em seguida estava a Região 

Sul com 31,03% de estabelecimentos, Centro-Oeste (17,67%), Nordeste (7,98%) e 

Norte (7,18%). No Nordeste, somente a Bahia representava 46% do total de 

estabelecimentos da região. Por estados da federação, o maior número de 

estabelecimentos rurais que realizavam inseminação se encontrava em MG (22,94%), 

seguido pelo RS (13,24%), PR (11,08%), SP (8,88%) e GO (7,65%). No RN, 70 

estabelecimentos realizavam inseminação, o que representa 3,38% do total do Nordeste 

e 0,27% do total nacional. 

No tocante ao número de estabelecimentos que realizaram transferência de 

embrião, estes somam 2.607 estabelecimentos em todo o território nacional. A maior 

parte deles (43,04%) localizava-se na Região Sudeste. Em seguida destaca-se a Região 

Centro-Oeste (21,71%), Sul (17,11%), Nordeste (9,93%) e Norte (8,21%). O maior 

número de estabelecimentos que realizava transferência de embrião se encontrava em 

MG (549 estabelecimentos, ou 21,06% do total nacional), seguido por SP (17,49%), GO 

(9,09%), PR (8,21%) e MS (6,9%). O RN registrou em 2006, conforme dados do censo 

agropecuário (IBGE, 2006), 10 estabelecimentos rurais que realizaram transferência de 

embrião, o que representava 3,86% do total da Região Nordeste e 0,38% do total 

nacional. 

Em 2006 havia no Brasil 33.064 estabelecimentos que faziam uso de 

ordenhadeira mecânica, dos quais 50,07% localizavam-se na Região Sudeste, seguida 

pelas regiões Sul com 31,94%, e Centro-Oeste (12,75%). No outro extremo, encontram-

se as Regiões Norte (2,63% dos estabelecimentos) e Nordeste (2,6%). Em nível de 

estados da federação, MG concentrava sozinho 34,17% dos estabelecimentos que 

faziam ordenha mecânica no Brasil, seguido por PR (14,81%), SP (12,86%), RS 

(8,57%) e SC (8,57%). Já o RN tinha, em 2006, 52 estabelecimentos que realizam 
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ordenha mecânica, o que representava 6,05% do total da Região Nordeste e 0,16% do 

total nacional. 

O uso dos tanques de resfriamento de leite também ocorre com mais 

expressividade nos estabelecimentos agropecuários localizados no centro-sul do país. 

Conforme dados oficiais, existiam no Brasil em 2006, 145.595 estabelecimentos rurais 

que possuíam tanques de resfriamento, dos quais 68,47% concentravam-se na Região 

Sul, 22,92% na Região Sudeste, 7,05% na Região Centro-Oeste, 0,8% na Região 

Nordeste e 0,76% no Norte. Por estados da federação o RS concentrava em 2006 

31,39% dos estabelecimentos que possuíam tanques de expansão. Em seguida 

destacam-se SC (21,89%), MG (17,65%), PR (15,19%) e GO (5,59%). O RN possuía 

em 2006 47 estabelecimentos com tanques de resfriamento, o que representava 4,02% 

do total da Região Nordeste e 0,03% do total nacional. 

Sobre a forma díspar como o RN se insere no processo de modernização agrícola 

do país, é preciso esclarecer que embora de forma lenta, vem se percebendo a partir da 

década de 1980, um incremento do consumo produtivo agrícola no estado, sobretudo no 

que diz respeito ao aumento na aquisição de maquinas e insumos utilizados na 

agropecuária (LIMA e LOCATEL, 2012).  

Destarte, frisamos ainda que se no contexto nacional, o Rio Grande do Norte não 

desponta como uma área dinâmica na agropecuária, estas diferenciações são ainda 

percebidas em nível intra-estadual, uma vez que no território potiguar a distribuição dos 

objetos técnicos utilizados na agropecuária não ocorre de forma contínua e homogênea, 

havendo pontos de concentração destes objetos e sistemas, a exemplo das áreas onde se 

implantou os polos de fruticultura irrigada, situados nas planícies dos rios Piranhas-

Assú e Apodi-Mossoró.  

Outro importante evento ocorrido neste período foi a criação do SNCR – 

Sistema Nacional de Crédito Rural, o qual possibilitou aos produtores rurais acesso a 

recursos que deveriam prioritariamente ser investidos na atividade agrícola a qual 

estavam integrados, sejam nas modalidades de custeio, comercialização ou 

investimento. No capitulo a seguir discutiremos esta politica de forma pormenorizada, 

enfatizando os seus rebatimentos nas áreas rurais do Rio Grande do Norte.  

 Não obstante ao exposto é bom frisar que a atuação do Estado não se restringiu à 

formulação de políticas de créditos, uma vez que este foi responsável ainda pela criação 

de um aparato institucional para a difusão desse modelo de agricultura moderna, por 

meio da criação de agências de pesquisa e extensão agropecuária, como a Empresa 
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Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e a Empresa Brasileira de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (EMBRATER
15

), nos respectivos anos 1972 e 

1974. 

 Ambas as empresas, possuem agências no Rio Grande do Norte, no entanto 

como veremos adiante, as ações desenvolvidas por estas são pontuais, no que se refere 

ao apoio ao pequeno produtor e ao fortalecimento da pecuária leiteira no estado. De 

modo geral estas atribuem a ineficiência e continuidade das ações à escassez de 

recursos, que muitas vezes impede ou dificulta o acesso às áreas rurais mais 

precarizadas do estado, bem como limita as possibilidades de contato direto com o 

produtor.  

 As universidades e escolas técnicas também desempenham papel importante na 

difusão e adoção do novo padrão produtivo, principalmente nos cursos das chamadas 

ciências agrárias, a exemplo da Agronomia, Zootecnia e técnico agrícola. Conforme 

destaca Oliver e Figueirôa (2006) com o avanço das relações capitalistas na agricultura 

e sua crescente vinculação com a indústria, foi preciso que as escolas e cursos com 

atividades vinculadas à produção agrícola, reorganizassem seus currículos, de modo a 

buscar atender as demandas desse novo mercado, que exigia agora um profissional apto 

a trabalhar com as novas técnicas de produção e processamento, implantadas na 

agropecuária.  

 

2.4. O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DA QUALIDADE DO 

LEITE (PNMQL) E A INSTRUÇÃO NORMATIVA 51 (IN51): Marco 

institucional e normativo para a reestruturação produtiva da pecuária 

leiteira no Brasil. 

  

 Ao longo das últimas décadas do Século XX, sobretudo a partir da década de 

1970, o Brasil, passou por um conjunto de sucessivas transformações que tinham como 

finalidade dinamizar a economia do país e que refletiram diretamente no 

                                                           
15

 A Embrater, foi criada por meio do decreto LEI Nº 6.126, de 6 de novembro de 1974, constituído como 

um autarquia vinculada ao Ministério da Agriculta, Pesca e Abastecimento (MAPA) e atuando de forma 

associada a EMBRAPA. A Embrater tinha como objetivos “I - colaborar com os órgãos competentes do 

Ministério da Agricultura na formulação e execução das políticas de assistência técnica e extensão rural; 

II - promover, estimular e coordenar programas de assistência técnica e extensão rural, visando à difusão 

de conhecimentos científicos de natureza técnica, econômica e social; III - colaborar com as Unidades da 

Federação na criação, implantação e operação de mecanismo com objetivos afins aos da EMBRATER” 

(BRASIL, 1974). A Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural manteve-se ativa até o 

ano de 1990, quando as atividade de extensão rural, passa a ser de responsabilidade dos governos 

estaduais. É nesse contexto que se inicia a criação dos órgãos/empresas estaduais de extensão rural, 

comumente nomeadas de Emater.  
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desencadeamento do processo de industrialização e de modernização da agricultura 

brasileira. De modo geral a modernização das bases técnicas e produtivas existentes no 

território brasileiro, foi fomentada pela ação do Estado. No que se refere 

especificamente ao setor de laticínios, o Estado atuou, sobretudo na formulação de 

políticas públicas para dinamização do setor, bem como na elaboração de programas e 

instruções normativas que tinham como finalidade central regular o desenvolvimento 

desta atividade produtiva.  

 No tocante a regulação é valido destacar que durante 46 anos (1945 – 1991), o 

preço do leite em todo território nacional foi tabelado pelo governo brasileiro, por meio 

da CIP - Comissão Interministerial de Preços, a qual estava vinculada a Secretaria 

Especial de Abastecimento e Preços (SEAP) do Ministério da Fazenda e a quem cabia 

regular os preços dos leites pasteurizados tipo A e C, leite tipo C e leite em pó  

(FIGUEIRA e BELIK, 1999).  

 No que diz respeito estritamente aos derivados lácteos, tais como os queijos, 

bebidas fermentadas, creme de leite e leite condensado, Coradini e Frederic (2009) 

afirmam que para esse tipo de produto não havia regulamentação estatal no período que 

antecedeu as políticas de liberalização dos preços. Assim, as empresas multinacionais, 

tais como a Danone, Nestlé e Parmalat, que possuíam plantas processadoras de 

laticínios no Brasil, investiam principalmente na fabricação destes produtos, uma vez 

que partes estes, a determinação dos preços dava-se conforme lei de oferta e procura.  

Em decorrência desta realidade, até 1991 a realização de investimentos 

direcionados para aquisição de maquinas utilizadas unilateralmente na pasteurização do 

leite não se configurava como uma espécie de investimento atrativo para as empresas 

multinacionais proprietárias de grandes plantas processadoras, uma vez que o preço 

deste produto era regulamentado pelo governo, o qual não exercia nenhum controle 

sobre os derivados. Neste contexto conforme indicam os autores a pasteurização do 

leite, era uma atividade quase que exclusiva das cooperativas de produtores, em especial 

as localizadas nos estados da região Sudeste (CORADINI E FREDERIC, 2009).  

 Em nossa interpretação a desregulamentação no tabelamento do preço do leite e 

posteriormente a criação do MERCOSUL, colocam-se como elementos chaves para a 

compreensão das intensas transformações ocorridas na cadeia produtiva do leite no 

Brasil, que neste contexto se tornou um país atrativo para a instalação e expansão de 

empresas multinacionais, e até mesmo nacionais, que atuavam diretamente no 

processamento do leite.  
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Ao refletir sobre os desdobramentos da criação do referido bloco econômico 

sobre o setor de laticínios brasileiro, Pedroso (2002, p.24), destaca que “com a 

ampliação da oferta de lácteos, intensificou-se a concorrência entre os países membros. 

Essa concorrência induziu a fortes investimentos de empresas locais e estrangeiras 

estimulando-se, assim, ganhos de produtividade através de modernização, 

especialização e incorporação de tecnologias”.  

 A partir da criação do MERCOSUL (1991), o governo Brasileiro passou a 

estimular de forma contundente à modernização da pecuária leiteiria no país. Isso 

porque, com a inserção crescente do Brasil no mercado internacional de lácteos, os 

produtos provenientes do mesmo precisavam apresentar um padrão de qualidade que 

estivesse à altura das exigências feitas pelos órgãos de fiscalização, bem como pelo 

mercado consumidor internacional, com o intuito de tornar-se cada vez mais 

competitivo. Nesse sentido, conforme anuncia Clemente (2006), toda a cadeia produtiva 

do leite brasileiro, passa a ter como preocupação fundamental o melhoramento da 

qualidade dos produtos lácteos, haja vista que o mercado estava tornando-se mais 

competitivo e concorrencial no Brasil.  

Desse modo, Mariani (2006) discutindo a conjuntura atual da cadeia dos 

derivados lácteos, destaca a existência de fortes apelos, que ecoam das próprias 

indústrias de laticínios, para que todos os produtores de leite se adequem as exigências 

do mercado globalizado, incentivando os agricultores a produzirem o leite, de acordo 

com as instruções normativas vigentes no país.  Nesse novo contexto os produtores são 

pressionados a melhorar os índices de qualidade e produtividade das fazendas, bem 

como são coagidos à competir com os seus pares.  

Sobre a lógica perversa de competições que se instala entre os agricultores que 

se ocupam com a pecuária bovina leiteira no estado do Rio Grande do Norte, Azevedo 

(2005) destaca que este é um dos elementos centrais que caracteriza a fragilidade 

organizacional que marca as bases desta atividade produtiva, pois atuando de forma 

desarticulada, tornam-se ainda mais susceptíveis e vulneráveis as estratégias de atuação 

desenvolvidas pelas unidades industriais de processamento de leite. Partindo desta 

análise, Azevedo (2005) assevera que, o acirramento da competitividade entre os 

produtores de leite, associada a outras questões inerentes a dinâmica do setor artesanal, 

tem favorecido a ocorrência do processo de “desmantelamento” e fragilização do setor 

de laticínios no território potiguar.  
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De acordo com as reflexões empreendidas por Figueira e Belik (1999), em 

decorrência do processo de modernização da agricultura e de normatização do setor de 

laticínios, as relações concorrenciais instalam-se não somente entre os agricultores 

produtores de leite, mas afetam também as dinâmicas, os mecanismos de atuação e as 

relações de parceria ou disputa, estabelecidas entre as empresas.  

No que se refere às transformações estabelecidas nas relações instituídas entre as 

empresas, Figueira e Belik (1999) atentam para o fato de que as empresas privadas 

nacionais, transnacionais e as cooperativas de laticínios, passam a firmar entre si, 

relações de ampla concorrência, as quais são condicionadas por diversos fatores, dentre 

os quais se destaca o poder de negociação das empresas junto aos fornecedores e 

compradores (especialmente as redes de supermercados), as ameaças de entrada de 

novas empresas e produtos no sistema produtivo de lácteos e a popularização de 

produtos como os sucos industrializados ou bebidas a base de soja, esta última 

influenciada de forma direta as pelas práticas e padrões de consumo do brasileiro.  

 Nessa nova conjuntura as empresas do setor passaram a ter mais liberdade de 

atuação, podendo determinar, de acordo com as leis e dinâmicas do mercado, o preço 

para aquisição do leite in natura junto ao agricultor fornecedor, assim como estabelecer, 

via acordo com as outras empresas, o valor a ser pago pelo consumidor no ato da 

compra do leite pasteurizado e dos derivados lácteos, manobras que indiscutivelmente 

possibilitaram uma elevação nas margens de lucro das empresas (FIGUEIRA e BELIK, 

1999). 

 É valido lembrar que se no início da década de 1990, o Estado brasileiro já não 

exerce o controle sobre a determinação do preço do leite, ele permanece sendo até os 

dias atuais um importante agente desta cadeia produtiva, o qual vem atuando 

sobremaneira na elaboração de políticas públicas que visam dinamizar este ramo da 

economia agrícola, bem como na formulação de programas e instruções que visam 

normatizar o setor.  

 No tocante a esta nova forma de atuação do Estado junto ao setor de laticínios, 

merece destaque a elaboração e implementação do PNMQL – Programa Nacional de 

Melhoria da Qualidade do Leite, o qual foi lançado em 1996, “visando o aumento da 

competitividade e a modernização do setor lácteo nacional” (MARIANI, 2006, p. 23). 

Todavia sua efetivação só ocorreu em 18/09/2002, momento no qual entra em vigor a 

Instrução Normativa Nº 51 (IN 51) do Ministério da Agricultura, Pecuária e 



101 

 

 

Abastecimento, preceito que de fato estabeleceu padrões quanto às condições sanitárias, 

normas técnicas e à qualidade do leite no Brasil. 

 Nesse sentido, Meireles (2000) ressalta que as políticas e ações que visam a 

melhoria da qualidade do leite e de seus derivados produzidos no Brasil, tiveram como 

impulso para suas formulações e implantação, ao menos no discurso, a necessidade de 

atender com demandas do mercado nacional com produtos lácteos cuja qualidade da 

matéria-prima fosse semelhante a dos países em que pecuária leiteira encontra-se 

altamente tecnificada, assim como possibilitar a constituição de nichos de mercado no 

exterior ou posição de destaque nas balanças comerciais internacionais. Todavia, em 

nosso entendimento, ambas as expectativas não se efetivaram de forma plena, ainda que 

seja perceptível o aumento no nível de qualidade dos lacteis processos no país.  

Desse modo, conforme relata o autor, o resfriamento do leite ainda na 

propriedade e seu transporte em um veiculo refrigerado fazem parte do conjunto de 

estratégias adotadas pelas empresas de processamento de lácteos, que buscam com isso 

a redução de custos com armazenamento e transporte, bem com a diminuição dos 

índices de contaminação e desperdício da matéria-prima. Em virtude disto o uso do 

tanque de resfriamento, tem se tornado uma prática cada vez mais necessária nas 

propriedades rurais, de modo particular naquelas que apresentam elevada produção de 

leite ou estão localizadas em áreas distantes das unidades de processamento e do 

mercado consumidor (CLEMENTE e HESPANHOL, 2009).  

 No Rio Grande do Norte, embora existam tanques de resfriamento instalados em 

propriedades particulares e que tem como único fim o acondicionamento do leite a ser 

comercializado pelo proprietário do estabelecimento, estes representam um minoria no 

contexto do estado. Como veremos no terceiro capítulo, no território potiguar prevalece 

à presença de tanques adquiridos com recursos dos governos estaduais e federais, ou 

instalados pelas unidades de processamento industrial, nestes casos em comunidades 

onde há um número considerável de produtores, apresentando, por conseguinte um 

volume significativo de leite produzido.  

 Como bem destaca DÜRR (2002) estas intensas transformações na cadeia 

produtiva do leite, estão imbricadas a um conjunto de ações que visava, implementar de 

forma exitosa o PNMQL. No quadro 05 apresentamos uma síntese dos principais 

eventos associados ao referido programa.  
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Quadro 05 – Principais acontecimentos relacionados ao Programa Nacional de 

Melhoria da Qualidade do Leite (PNMQL) 

DATA FATO DETALHES 

1996 

Proposta inicial do Plano 

Nacional de Melhoria da 

Qualidade do Leite (PNMQL) 

elaborada por representantes do 

Mapa, Embrapa, 

Universidades/MG 

 Produção e transporte do leite da fazenda à 

indústria. 

 Boas práticas de fabricação. 

 Análise de Perigos e Pontos Críticos de 

Controle. 

 Funcionamento dos estabelecimentos 

industriais. 

 Sistema de processamento e de controle da 

Qualidade do leite. 

 Critérios de inspeção do leite e produtos 

lácteos. 

 Critérios de higiene das dependências, dos 

equipamentos, do pessoal e do transporte da 

matéria-prima/produto. 

 Normas técnicas e higiênico-sanitárias para 

a produção de leite tipo “A”; tipo “B”; tipo 

“C”. 

 Sugestão de normas para resfriamento e 

colheita de leite a granel. 

1998 
Criação do Conselho Brasileiro da 

Qualidade do Leite (CBQL) 

Promover pesquisa e educação relacionadas à 

qualidade do leite e seus derivados, 

disponibilizando informações para a cadeia 

produtiva do leite, no sentido de assegurar a 

prevenção e o controle da mastite nos 

rebanhos, proporcionar alimentos seguros e de 

boa qualidade para a população e respeitar o 

meio ambiente. 

1999 

Contraproposta da iniciativa 

privada 

CNA, Indústrias de laticínios, Leite Brasil e 

outras entidades. 

MAPA publica a Portaria 56/99 

para Consulta Pública 

 Produção, Identidade e Qualidade de Leite 

tipo “B”. 

 Produção, Identidade e Qualidade de Leite 

tipo “C”. 

 Produção, Identidade e Qualidade de Leite 

Cru Resfriado. 

 Identidade e Qualidade de Leite 

Pasteurizado 

 Produção, Identidade e Qualidade de Leite 

de Cabra. 

 Coleta de Leite Cru Resfriado e seu 

Transporte a Granel 

2000 

Comissão Técnica elabora o 

Projeto da Rede Brasileira de 

Laboratórios de Qualidade do 

Leite – RBQL  

 Montar uma estrutura laboratorial ágil e 

integrada; 

 Definir os protocolos operacionais para 

harmonização dos procedimentos 

laboratoriais de análises, de organização 

das informações e de controle de 

Qualidade, e sua integração aos padrões 

internacionais; 
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 Monitorizar a qualidade do leite cru; 

 Estruturar um Banco de Dados sobre a 

evolução da qualidade do leite produzido 

no país. 

2001 

Consulta pública sobre o 

regulamento técnico para 

fabricação, funcionamento e 

Ensaios de Eficiência de Tanques 

Refrigeradores de Leite a Granel 

Iniciativas do Comitê de Equipamentos do 

CBQL, acatadas pelo MAPA após a apreciação 

da ABNT. Até hoje estes tipos de 

equipamentos não eram normatizados no país, 

o que permitia muito produto de baixa 

qualidade no mercado. 

2002 

Consulta Pública sobre o 

Regulamento Técnico de 

Equipamentos de Ordenha 

MAPA publica a Instrução 

Normativa nº 37 

Instituir a Rede Brasileira de Laboratórios de 

Controle da Qualidade do Leite 

MAPA faz nova Audiência 

Pública sobre Portaria 56/99 

Pressão política de entidades representativas de 

pequenos agricultores para a flexibilização de 

alguns itens da Portaria 

Formulação e aprovação da 

Instrução Normativa 51 (IN51) 

Normatiza o processo de produção de laticínios 

desde a ordenha até a comercialização 

2006 

Ano inicial de vigência da IN51 

Toda a produção de laticínios, realizado no 

território brasileiro, deve obedecer às 

instruções normativas dispostas na IN51. 
Fonte: DÜRR, 2002. 

 Em Janeiro de 2006 entrou efetivamente em vigor a IN 51/2002, a qual 

teoricamente representa um avanço para a melhoria da qualidade do leite produzido e 

processado no Brasil, isso porque, com as novas determinações, todos deveriam estar 

sendo beneficiados: indústrias de laticínios, produtores de leite e consumidores, no 

entanto o que se tem percebido, é que o conjunto de normas, que compõe a IN51 

beneficiou sobremaneira o segmento industrial e os grandes agropecuaristas.  

No tocante aos pequenos produtores de leite, tal instrução normativa corroborou 

para a inserção e permanência, cada vez mais perversa deste segmento no setor, pois 

não tendo como atender as exigências técnicas definidas na referida instrução, resta a 

estes a opção de filiarem-se as associações de produtores de leite, subordinam-se direta 

ou indiretamente as indústrias do setor de laticínios ou submeterem as lógicas de 

exploração dos atravessadores.  

 Nesse sentido, é valido destacar que muitas são as mudanças introduzidas pela 

IN51, dentre as quais se destaca: o monitoramento da qualidade do leite desde a 

propriedade rural até o momento da comercialização, a extinção gradativa do leite tipo 

“C”, que ainda não se consumou, e a adoção da designação, leite resfriado, sem outra 

denominação específica, a qual não foi plenamente adotada no país (PIVARO, 2005). 

 Até o momento da implantação do PNMQL, era o RIISPOA que estabelecia as 

condições de qualidade mínimas para produção e processamento do leite no Brasil, 
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sendo considerada satisfatória para o contexto no qual foi proposta, mas que já não dava 

conta das novas exigências impostas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária) e pelo mercado.  

Assim, em decorrência da necessidade de atenderem as exigências impostas pela 

IN 51, as unidades industriais de processamento de leite passaram a estabelecer rígidos 

padrões de qualidade junto aos agricultores e produtores que lhes fornecem a matéria 

prima para produção dos derivados lácteos (PEDROSO, 2002). Nessa conjuntura não 

são raros os casos em que as empresas do setor estabelecem “parcerias” com produtores 

que se destacam pela qualidade e pelo volume de leite produzido.  

Um dos mecanismos adotados pelas empresas de processamento de leite, em 

especial as multinacionais que trabalham com a exportação de derivados lácteos, para 

estimular a aquisição e uso dos tanques de resfriamento de leite nas propriedades, foi o 

pagamento de valores diferenciados pelo litro de leite, fornecido pelos produtores que 

possuíam tal equipamento, em detrimento do preço pago ao produtor que infelizmente 

não possuía condições financeiras suficientes para aquisição deste utensílio (LOIOLA, 

1998).  

 Com a adoção desta estratégia, os produtores que possuíam esse tipo de utensilio 

passaram a receber um valor maior pelo litro de leite comercializado junto às indústrias. 

A realização deste pagamento diferenciado aos agricultores e produtores de leite que 

possuíam o tanque de resfriamento, tinha como finalidade, estimular os fornecedores de 

leite adotar o uso deste equipamento, de modo a que paulatinamente o leite adquirido 

pelas empresas apresentasse o mesmo padrão de qualidade (NOAL, 2006).  

 Como bem se percebe as políticas públicas e instruções normativas elaboradas 

para o setor de laticínios, favorecem particularmente as indústrias e os grandes 

agropecuaristas do país. Não obstante ao fato de incentivarem certa homogeneização 

dos agentes e produtos, que marcam o desenvolvimento desta complexa atividade 

produtiva. Nesse sentido pensamos ser necessária também a formulação de políticas e 

ações que possibilitem também a permanência dos agricultores familiares e pequenos 

produtores de leite na atividade.  

 A reestruturação da pecuária leiteira no Brasil deve ser analisada a partir de uma 

de uma perspectiva totalizadora, por meio da qual se busque compreender o contexto de 

mudanças econômicas, sociais, políticas e técnicas, as quais estão submetidas os 

diversos segmentos que atuam na cadeia produtiva do leite. Não obstante devemos ter a 

clareza de este processo é sumariamente influenciado por vetores externos intimamente 
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associados a economia global, que induzem o Estado brasileiro a realizar sucessivos 

investimentos e formular políticas direcionadas para o setor, no intuito de torná-lo 

dinâmico e competitivo no contexto internacional, principalmente em nível de América 

Latina.  

 Destarte, verifica-se que os investimentos e esforços empreendimentos para 

dinamização deste setor decorrem em boa medida das reinvindicações efetuadas pelos 

mercados consumidores nacionais e internacionais. Desse modo, no período atual, as 

empresas que integram o mercado de lácteos precisam apresentar produtos com níveis 

de qualidade cada vez mais satisfatórios e com preços compatíveis a seu nível de 

qualidade, de modo a atrair o consumidor que vem gradativamente tornando-se mais 

exigente, quanto à qualidade e ao preço das mercadorias (SOUZA, 2009).  

 Os recursos destinados à pecuária leiteira são resultantes em sua maioria de 

articulações entre os Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, com as 

secretarias estaduais de agricultura, que a partir de órgãos específicos, a exemplo da 

EMATER. No caso do Rio Grande do Norte, o referido órgão é responsável pela 

instalação e monitoramento de diversos tanques resfriadores.  

 No que diz respeito ao papel das indústrias de laticínios, enquanto agentes da 

cadeia produtiva do leite, percebemos claramente durante a pesquisa de campo, que 

estas também têm interesse na tecnificação das propriedades rurais fornecedoras de 

leite, pois as exigências de qualidade, as quais vigoram na forma de lei, dizem respeito a 

todo o contexto da produção, do qual essas empresas fazem parte, e os produtores são 

base.  

 Conforme assevera Noal (2006), é preciso que se reconheça que a grande 

dificuldade para implementação da nova legislação é o fato de, no Brasil, a maior parte 

dos agricultores familiares e pequenos produtores de leite não possuírem capital 

suficiente para realização de investimentos na aquisição de maquinas e equipamentos 

utilizados na produção e processamento do leite.  

Tal realidade coloca grande número de agricultores familiares a margens de 

processos modernizantes que afetam o setor lácteo, contribuindo desse modo para que 

sua inserção e permanência sejam marcadas por relações sistemicamente perversas. 

Pensando a realidade destes sujeitos, nos pomos a questionar o nível de compatibilidade 

entre este conjunto de normas que rege o setor de laticínios no país e a realidade 

vivenciada pelos agricultores familiares que processam o leite artesanalmente em 
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diversas áreas do território nacional, como por exemplo, no semiárido do Rio Grande do 

Norte.  

Conforme aponta a autora, os produtores de leite no Brasil, de modo especial os 

agricultores familiares, possuem baixa produtividade individual e suas propriedades não 

apresentam a infraestrutura e as tecnologias apropriadas para o desenvolvimento desta 

atividade produtiva, o que resulta na elevação dos custos da produção e, 

consequentemente, na diminuição da qualidade do leite ora produzido (NOAL, 2006). 

Somem-se a isso as precárias condições de infraestrutura observada nas áreas rurais do 

país, em que não prevalece a ocorrência do agronegócio, onde as dificuldades no 

tocante ao acesso as propriedades, devido às condições precárias das estradas, muitas 

vezes carroçáveis, dificultam a logística quanto à coleta e ao transporte do leite (NOAL, 

2006).  

 Nesse sentido é essencial que reflitamos sobre os rebatimentos territoriais e as 

implicações sociais da implementação do Programa Nacional de Melhoria da Qualidade 

do Leite e da Instrução Normativa 51 nas bacias leiteiras existentes no Brasil. No caso 

especifico deste trabalho fazemos um esforço para analisar os desdobramentos dessas 

ações normativas sobre o setor de laticínios do Rio Grande do Norte.  

 Em síntese observamos que o processo de modernização agrícola e, por 

conseguinte de reestruturação produtiva, neste caso específico do setor de laticínios, são 

bastante seletivos, embora incida em todas as áreas rurais, no entanto em cada lugar 

com suas diferenças e particularidades. No Rio Grande do Norte, este processo foi 

fomentado sobremaneira pela atuação do Estado, que atuou formulando e 

operacionalizando políticas públicas, a exemplo do Programa do Leite/Programa Leite 

Potiguares, o qual influenciou sobremaneira o processo de industrialização do setor, 

bem como a adoção de novas bases técnicas na produção, fato que alteraram 

significativamente às relações de produção, desenvolvidas no amago da pecuária leiteira 

desenvolvida no território potiguar. 
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CAPÍTULO III 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS E REESTRUTURAÇÃO 

PRODUTIVA DO SETOR DE LATÍCINIOS NO RIO GRANDE 

DO NORTE: UMA ANÁLISE A PARTIR DO SISTEMA 

NACIONAL DE CRÉDITO RURAL, PRONAF, PROGRAMA 

DO LEITE E DO PAA LEITE. 
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3. POLÍTICAS PÚBLICAS E REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA DO 

SETOR DE LATÍCINIOS NO RIO GRANDE DO NORTE: UMA ANÁLISE 

A PARTIR DO SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO RURAL, PRONAF, 

PROGRAMA DO LEITE E DO PAA LEITE. 

 

 Nas ciências humanas e de forma mais expressiva nas ciências sociais, muito 

tem se discutido sobre o conceito e as funções do Estado, principalmente a partir do 

lançamento das obras de Poullantzas (1978
16

), Milimband (1972) e Claus offe (1984). 

Na ciência geográfica, de modo particular, esta é uma discussão cara e bastante antiga, 

iniciada ainda no processo de formalização dessa disciplina enquanto conhecimento 

acadêmico na Alemanha, ainda no início do século XIX, e reforçada a partir da 

publicação da obra “Geografia Política”, de autoria de Frederich Ratzel, fato datado da 

segunda metade do mesmo século (COSTA, 2000).  

 Ao refletir sobre a forma como o Estado é abordado nos trabalhos desenvolvidos 

na Geografia, Costa (2000, p. 22) é enfático ao asseverar que estes sofrem de um vicio 

de origem, pois em tais estudos o “Estado é examinado segundo a ótica da posse, do 

domínio e expansão do território (um espaço vital), e não segundo as suas próprias 

qualidades e contradições internas, uma realidade social e política”. Neste trabalho 

envidaremos esforços para evidenciar as contradições inerentes à atuação do estado e 

comuns na execução das políticas públicas.  

O surgimento do Estado foi necessário quando o homem abdicou do seu direito 

natural, ancorado na possibilidade do isolamento, e optou em viver de forma coletiva. 

Dessa decisão surgiu a necessidade de regulação do comportamento dos indivíduos em 

sua vida social, bem como emergiu a demanda pela adoção de medidas capazes de 

apaziguar os inúmeros interesses individuais que permeiam toda forma de organização 

social, ainda que coletiva (BOBBIO, 2007). 

 Em um olhar marxista sobre a função do Estado, Lenin (2007), já no inicio do 

século XX, alerta para o fato de que este é uma instituição classista, cujo principal 

objetivo é manter sobre controle os governados, fomentando os ideais e interesses das 

classes dominantes, os quais possuem acesso facilitado às instancias governamentais e 

não raro detém os meios privados de produção. 

 Comumente quando fazemos menção ao Estado, embasamo-nos no senso 

comum, o qual associa o termo estritamente ao seu caráter político-administrativo, e 

                                                           
16

 Neste trabalho consultamos a 4ª edição desta obra, publicada no ano de 2000, mas para temporalizar a 

obra, optamos por apresentar a data de seu lançamento.  
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nesse sentido, ele esta imbricado a uma base territorial, sobre a qual se desenvolvem 

relações de poder, provenientes dos conflitos e disputas que resultam da relação entre as 

distintas classes sociais. Nessa arena de conflitos diversos e interesses múltiplos, é 

conferida ao Estado e aos governantes, a árdua tarefa de mediar essas relações sinuosas 

entre os diferentes grupos sociais, bem como prover manutenção da ordem social, ainda 

que para esse fim se faça uso da força. Assim percebe-se que a atuação do Estado busca 

conciliar e atender demandas de grupos sociais opostos, sendo para isso preciso a 

formulação ou não, de políticas especificas para os distintos grupos sociais, no intuito 

de manter sobre controle as pressões sociais.  

A partir do exposto fica evidente que Estado e Governo, são interdependentes e 

complementares, logo, não se pode jamais, pensar que ambos significam a mesma coisa, 

ou que tem a mesma representatividade. Hofling (2001) é bastante precisa ao 

estabelecer a diferença entre Estado e Governo, ao afirmar que estes são 

respectivamente “o conjunto de instituições permanentes – como órgãos legislativos, 

tribunais, exército e outras que não formam um bloco monolítico necessariamente – que 

possibilitam a ação do governo”, este ultimo sendo então  

 
O conjunto de programas e projetos que parte da sociedade (políticos, 

técnicos, organismos da sociedade civil e outros) propõe para a sociedade 

como um todo, configurando-se a orientação política de um determinado 

governo que assume e desempenha as funções de Estado por um determinado 

período (HOFLING, 2001, p.31) 

  

Na atualidade, de acordo com Harvey (2011b), o Estado tem atuado 

principalmente de modo a garantir o processo de reprodução contínua e a acumulação 

ampliada do Capital. A partir desta premissa, o referido autor elucida que, o Estado 

desempenha um papel fundamental na garantia do direito a propriedade privada dos 

meios de produção e da força de trabalho, regulando o cumprimento dos contratos, 

assegurando a proteção dos mecanismos de acumulação, viabilizando a eliminação das 

barreiras à circulação do capital e mobilidade da força de trabalho, sendo responsável 

ainda pela estabilização dos sistemas monetários. A partir do exposto fica clara a 

relação de interdependência entre o Estado e o capital, de modo que não se pode 

compreendê-los de forma dissociada, pois para se analisar a expansão geográfica do 

capital é preciso antes se entender a dinâmica e a lógica de Estado nos diferentes setores 

da economia, bem como na própria sociedade. 
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 No entanto, para além das funções desempenhadas pelo Estado no processo de 

reprodução do capital, este possui ainda papel fundamental na proposição de ações que 

visem à construção de infraestruturas, assim como na proposição de ações e serviços 

que visem atender ao todo da sociedade, através do uso coletivo dos bens públicos. Para 

o cumprimento satisfatório dessas funções o Estado utiliza como recurso a elaboração 

de políticas públicas ou políticas sociais, estas últimas, comumente direcionadas para as 

camadas socialmente marginalizadas. 

Em linhas gerais políticas públicas se constituem como diretrizes, princípios 

norteadores de ação do poder público; regras e procedimentos para as relações entre 

poder público e sociedade, mediações entre atores da sociedade e do Estado. Estas 

devem ser pensadas não como ações estáticas, mas sim como um processo dinâmico, 

com negociações, pressões, mobilizações, alianças ou coalizões de interesses 

(TEIXEIRA, 2002). Comumente se constituem a partir de ações explicitadas, 

sistematizadas ou formuladas em documentos (leis, programas, linhas de 

financiamentos) que orientam ações que normalmente envolvem aplicações de recursos 

públicos. 

Nesse sentido, cabe evidenciar que toda política social, é uma política pública, 

no entanto nem toda política pública é uma política social, esta última se caracterizando 

como “ações que determinam o padrão de proteção social implementado pelo Estado, 

ações essas voltadas, em princípio, para a redistribuição dos benefícios sociais visando à 

diminuição das desigualdades estruturais produzidas pelo desenvolvimento 

socioeconômico” (HOFLING, 2001, p.31). 

Para findar nossas reflexões conceituais acerca da relação simbiótica entre 

política e Estado, lançamos olhar sobre a definição de políticas públicas, as quais em 

sua maioria estão centradas na ação do estado, principalmente quando formuladas em 

uma sociedade em que predomina a ideia de que agir para a coletividade seja 

designação estritamente estatal, ainda que se admita que na atualidade a formulação de 

políticas não se restringe pura e simplesmente ao Estado, na medida em que percebemos 

as empresas vem cada vez mais atuando na formulação de políticas especificas que 

assegurem a sua permanência do mercado.  

Nesse sentido é valido destacar a preocupação de Santos (2010), com a fusão de 

interesses entre a política dos estados nacionais e a política das empresas. Para este 

autor na contemporaneidade não há uma distinção nítida entre as políticas formuladas 

entre estes dois agentes sociais, uma vez que em muitos casos a política estatal subsidia 
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a atuação das empresas, assim como a performance das empresas referenda o papel do 

estado.  

 No Brasil percebe-se claramente a existência de inúmeras políticas sociais, 

dentre as quais a mais representativa é o Programa Bolsa Família, este resultando em 

última instância da unificação de programas de governo federal como a Bolsa-Escola, 

Vale Gás, o Bolsa Alimentação e o Programa Nacional de Acesso à Alimentação – 

PNAA. Tal programa destaca-se principalmente em virtude de sua área de abrangência 

que cobre todo o território nacional, bem como pelo grande número de beneficiários.  

Nesse sentido é valido destacar que outras políticas públicas encontram-se em 

vigência no País, destinadas a áreas especificas do território ou a determinados setores 

da economia, a exemplo da agropecuária, para a qual existem políticas especificas, 

dentre elas o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), Assistência Técnica e Extensão 

Rural (ATER), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Programa 

Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 

Animal (SUASA), Programa Terra Legal, Programa de Cadastro de Terra e 

Regularização Fundiária, Terra forte, Programa Nacional de Produção e Uso do 

Biodiesel e o Garantia-Safra (MDA, 2013).  

Paralelamente a estas políticas e programas, existe ainda um conjunto de ações 

públicas que visam “assegurar o direito a cidadania” a população residente nas áreas 

rurais. Dentre as políticas direcionadas a este fim, destaca-se a: Reforma Agrária, 

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), Programa Nacional 

de Documentação da Trabalhadora Rural (PNDTR), Programa de Organização 

Produtiva das Mulheres Rurais, Territórios da Cidadania, Projeto Arca das Letras, bem 

como o Programa de Apoio a projetos de Infraestrutura e Serviços em Territórios 

Rurais, popularmente conhecido como PROINF (MDA, 2013). 

 Para a pecuária de modo particular, também foram elaboradas um conjunto de 

políticas e programas, dentre estas o Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do 

Leite, o qual a análise é de fundamental importância para se compreender a 

reestruturação da pecuária leiteira no Brasil. No amago desse processo de mudanças 

ocorridas na pecuária em todo o país, forma formuladas políticas direcionadas 

especificamente para a região Nordeste, tais como o Programa do Leite e o PPA Leite, 

ambos executados a partir de parcerias entre o governo federal e os governos estaduais.  
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 A metodologia utilizada para a elaboração deste capítulo pautou-se na realização 

de pesquisa bibliográfica sobre as políticas públicas direcionadas para o setor de 

laticínios existentes no Brasil, não obstante aquelas que buscam atender as necessidades 

e demandas da agricultura familiar, possuindo também ações e recursos específicos para 

a pecuária.   

 No tocante aos dados que aqui serão apresentados, estes são de fontes diversas, 

coletados junto a órgãos oficiais. Reconhecemos que estes podem apresentar erros e que 

os números dificilmente expressam a realidade, tal qual ela é. De modo especifico 

frisamos que os dados inerentes às políticas de crédito aqui analisadas, sejam elas o 

crédito agrícola ou o PRONAF, foram retirados dos relatórios estatísticos do crédito 

rural, sistematizados e disponibilizados pelo BACEN – Banco Central do Brasil. Já o 

conjunto de dados sobre o Programa do Leite, bem como sobre o PAA Leite, foram 

coletadas respectivamente junto a EMATER/RN e ao sistema de dados PAA Data.  

 A cartografia aqui apresentada tem como principal objetivo evidenciar a 

irregular distribuição dos contratos e recursos, provenientes das políticas de crédito no 

território nacional, bem como no estado do Rio Grande do Norte. Por meio dos mapas 

encontrados no subcapitulo 2.4 discutimos as políticas públicas que visam dinamizar a 

atividade laticinista no Nordeste, buscando evidenciar os rebatimentos espaciais destas 

políticas no território potiguar.  

  

3.1. A FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E A DINAMIZAÇÃO DO 

SETOR DE LATICÍNIOS NO BRASIL.  

 

 A modernização da agropecuária brasileira, assim como dos demais setores da 

economia, é em última instância resultante de sucessivas intervenções estatais, as quais 

buscaram viabilizar, conforme anteriormente mencionado, a adoção de novas bases 

técnicas no cultivo de espécies vegetais e na criação de animais, em todo o território 

nacional. 

 As ações estatais direcionadas para o setor lácteo brasileiro são bastante 

diversificadas, perpassando a elaboração de sanções normativas, institucionalização de 

redes de laboratórios e a criação de políticas de crédito que incentivam a mecanização 

do setor, não obstante ao fortalecimento da agricultura familiar e ao estimulo a produção 

de leite, por parte dos agricultores familiares. Partindo dessa constatação Souza (2009) e 
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Konrad e Silva (2010) classificam as políticas nacionais direcionadas para a cadeia 

produtiva do leite em três fases, tal como sistematizado no quadro 06.  

 

Quadro 06 – Principais ações estatais direcionados para o setor de laticínios no 

período entre 1945 e 2002. 

1ª FASE – 1945 a 1980 

 Política de determinação do preço mínimo  

 Lei 1.283 de 18 de Dezembro de 1950  

(obrigatoriedade da inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal). 

 Elaboração e aprovação do RIISPOA (1952) 

 Criação do Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Leite (1976) 

 Massificação das técnicas de pasteurização do leite.  

2ª FASE – 1990 a 2002 

 Adoção das embalagens UHT (Ultra High Temperature) 

 Criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF/1996) 

 Criação do Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite (PNMQL /1996) 

 Criação do PROLEITE (1999) 

3ª FASE – De 2002 aos dias atuais 

 Criação da Rede Brasileira de Laboratórios Centralizados de Qualidade do Leite 

(RBQL – 18 de Abril de 2002) 

 Elaboração da Instrução Normativa 51 (IN51 – 18 de Setembro de 2002)  
Fonte: Souza (2009); Konrad e Silva (2010). 

 

A primeira inicia-se em 1945 e vai até o final da década 1980, quando se destaca 

a formulação do regulamento para fiscalização dos estabelecimentos que trabalham com 

a produção e o processamento de produtos de origem animal; a segunda fase tem inicio 

nos anos 1990 e tem como principal evento a criação do Programa Nacional de 

Melhoria da Qualidade do Leite - PNMQL; a última fase começa em 2002 e tem como 

marco a elaboração e aprovação da Instrução Normativa 51 do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a qual regulamenta as especificações técnicas 

para a produção e processamento de leite ao longo do território nacional.  

O período compreendido entre 1945 e 1980, é sumariamente marcado pelo 

rígido controle exercido pelo poder estatal sobre o setor de laticínios. Nesse período, as 

políticas de controle de importações e as intervenções que determinavam o preço do 

leite eram constantes, tendo como objetivo a garantia do preço mínimo para o mercado 

interno. Porém, os artifícios de tabelamento do preço do leite, nas regiões Sul, Sudeste, 

tal como em parte do nordeste e centro-oeste, inviabilizava a modernização e 

investimento deste setor lácteo, pois os rendimentos financeiros obtidos com a produção 

e comercialização do leite, não eram compatíveis com os custos exigidos para instalação 

das novas bases técnicas, difundidas com o advento da modernização agrícola.  
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Segundo aponta Figueiredo e Paulillo (2005) esse descompasso existente entre o 

preço do leite, regulado de forma austera pelo governo e os custos da modernização, 

ajustado aos interesses do mercado, ainda que financiado com contrapartida do poder 

público, forçou a inclusão perversa dos pequenos produtores nesse processo de 

modernização, que influenciados pela ideologia do progresso técnico, acreditaram na 

aquisição de novos objetos e sistemas produtivos com a única alternativa viável para a 

permanência no setor.  

Nesse sentido é preciso reconhecer que para muitos agricultores familiares e, 

pequenas cooperativas de produtores de leite, os altos investimentos exigidos para 

adoção de uma nova base técnica empregada na produção e processamento do leite, 

geraram inúmeros casos de endividamento e falência. Porém, diferentemente do 

propagado pelos adeptos da ideologia progressista, a adoção de novas técnicas de 

produção, não obrigatoriamente resultaria em um aumento da produtividade e expansão 

da margem de lucro. Modernizou-se e normatizou-se a produção, mas não se criou 

nesse contexto um mecanismo de estimulo a comercialização do leite e de seus 

derivados.  

 Postas estas questões conjunturais que afetavam o setor lácteo nesse momento, é 

preciso evidenciar que nesse período, mais especificamente em 18 de dezembro de 

1950, é instaurada a lei de 1.283, a qual determina a obrigatoriedade da inspeção 

industrial e sanitária dos produtos de origem animal, tais como carne, leite, mel, ovos, 

peixes, cera de abelha, assim como os seus subprodutos e derivados.  

 Conforme exposto no artigo 3º da referida lei, as ações de fiscalização ocorrerão 

prioritariamente nos  

 
a) nos estabelecimentos industriais especializados e nas propriedades rurais 

com instalações adequadas para a matança de animais e o seu preparo ou 

industrialização, sob qualquer forma, para o consumo;  

b) nos entrepostos de recebimento e distribuição do pescado e nas fábricas 

que industrializarem;  

c) nas usinas de beneficiamento do leite, nas fábricas de laticínios, nos postos 

de recebimento, refrigeração e desnatagem do leite ou de recebimento, 

refrigeração e manipulação dos seus derivados e nos respectivos entrepostos;  

d) nos entrepostos de ovos e nas fábricas de produtos derivados;  

e) nos entrepostos que, de modo geral, recebam, manipulem, armazenem, 

conservem ou acondicionem produtos de origem animal;  

f) nas propriedades rurais;  

g) nas casas atacadistas e nos estabelecimentos varejistas.  

(BRASIL, artigo 3º da Lei 1.283 de 18 de Dezembro de 1950) 
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A obrigatoriedade no cumprimento das normas técnicas e sanitárias contribuiu 

para a ocorrência de mudanças significativas na estrutura e organização das unidades de 

processamento de produtos de origem animal, já que a não obediência a este 

regulamento poderia acarretar o fechamento imediato ou em curto prazo dos 

estabelecimentos que estivessem funcionando em desacordo com as normas técnicas 

então fixadas.  

Assim, muitas unidades de beneficiamento do leite, principalmente as de 

pequeno porte, foram fechadas devido ao não cumprimento dos novos padrões ora 

exigidos, ou quando não, passaram a trabalhar na ilegalidade, inserindo-se ou 

permanecendo no setor, de forma marginal, uma vez que a modernização dos 

estabelecimentos que trabalhavam com o processamento artesanal do leite, os quais 

possuem um intenso caráter familiar, demandaria altos investimentos em infraestrutura 

e equipamentos específicos destinados ao processamento do leite, tais como 

desnatadeiras, câmaras frias e todo o conjunto de utensílios utilizados diariamente nas 

diversas etapas de fabricação dos derivados do leite, em especial o queijo, subproduto 

mais difundido dentre os pequenos produtores que atuam no setor de laticínios.  

Posteriormente, novos decretos foram elaborados a partir deste, tais como o 

Decreto Lei 30.691/1952, por meio do qual se cria o RIISPOA – Regulamento de 

Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal. No referido documento percebemos 

uma preocupação considerável para com o processamento do leite e a fabricação de seus 

derivados, em especial para com o queijo minas.  

Nesse sentido é importante notar que neste regulamento reconhece-se a 

existência das “queijarias”, popularmente chamadas de queijeiras em alguns rincões da 

região nordeste, a exemplo do Seridó Potiguar. No entanto, este regulamento 

circunscreve a ocorrência legal destas, no estado de Minas Gerais, ao assegurar no item 

6 do artigo 26 que “Queijaria, assim denominada é o; o simples estabelecimento situado 

em fazenda leiteira e destinado à fabricação de queijo Minas”, reconhecendo e 

referendando a fabricação deste produto, em suas diversas variedades, no artigo 928, do 

Decreto de Lei 30.691/1952, tal como exposto a seguir  

 

a) variedades frescais: 

1) - queijo Minas comum; 

2) - queijo Minas pasteurizado (de leite pasteurizado), 

b) queijo curado: 

1) - queijo Minas semi-duro (tipo Sêrro); 

2 - queijo Minas duro (tipo Araxá); 

3) - queijo de coalho (tipo Nordeste brasileiro) 



116 

 

 

 

Esta instrução normativa expõe todas as demais queijeiras existentes no país, à 

condição de ilegais, fato que penaliza o setor artesanal de laticínios até hoje, assim 

como inviabiliza a formulação de políticas públicas direcionadas a este segmento 

especifico do setor. Embora reconheça a existência do queijo de coalho, este 

regulamento, limita a fabricação legal deste produto ao estado de Minas Gerais, o único 

do país onde a fabricação de queijos artesanais é legalmente reconhecida, possuindo 

uma legislação específica que regulamenta a produção nesta unidade da federação
17

.  

O reconhecimento por parte do governo federal, assim como pelo governo do 

estado de Minas Gerais, deve-se ao peso histórico da pecuária leiteira no estado, 

sobretudo nos municípios situados na região da Serra da Canastra, a qual é 

internacionalmente conhecida pela qualidade dos queijos artesanais lá produzidos. No 

entanto, esse processo de conquista e reconhecimento é marcado por intensas lutas, 

embates e articulações políticas entre os produtores de leite e o estado. 

 No intuito de requerer melhores condições para o setor artesanal, bem como 

fortalecer a representatividade e a participação política, os produtores de queijo da 

região da Serra da Canastra se articulam e fundam em 21 de dezembro de 2005, a 

APROCAN - Associação dos Produtores de Queijo Canastra. Como defendem os seus 

lideres, esta é uma associação que tem suas ações direcionadas não para o setor de 

laticínios nos moldes empresariais, mas luta sim pela expansão dos direitos dos 

pequenos produtores e pela valorização do queijo artesanalmente produzido na região.  

Sobre a atuação da APROCAN é preciso frisar que esta não congrega todos os 

produtores de leite e queijo do estado de Minas Gerais, sendo composta exclusivamente 

por produtores de queijo canastra, que não é mais que uma derivação do queijo minas, 

produzido a partir do leite cru, e que tem como diferencial as características da região 

                                                           
17

 A produção artesanal de queijo minas é regulamentada pelos seguintes decretos estaduais.  

Decreto nº 44.545, de 14 de junho de 2007. Institui o Programa de desenvolvimento da agroindústria 

artesanal de alimentos e do artesanato rural da agricultura familiar. 

Lei nº 14.180, de 16 de janeiro de 2002. Dispõe sobre a habilitação de estabelecimento de produtor 

artesanal ou de agricultor familiar para produzir ou manipular alimentos para fins de comercialização.  

Lei nº 14.185, de 31 de janeiro de 2002. Dispõe sobre o processo de produção do Queijo Minas Artesanal 

e dá outras providências.  

Lei nº 19.476 de 11 de janeiro de 2011. Dispõe sobre a Habilitação sanitária de estabelecimento 

agroindustrial rural de pequeno porte e dá outras providências.  

Decreto nº 19. 429 de 13 de janeiro de 2011. Altera os dispositivos da Lei 14.185, de 31 de janeiro de 

2002, que dispõe sobre o processo de produção do Queijo Minas Artesanal e dá outras providências.  
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onde é produzido e a tradição histórica, que fez do queijo canastra um dos derivados 

lácteos, artesanalmente produzidos, mais conhecidos do país.  

 Atualmente todas as unidades de processamento do referido queijo, as quais os 

proprietários são participantes da associação anteriormente mencionada, são 

devidamente identificadas, com placas idênticas a apresentada na figura 09. Estas 

buscam igualmente cumprir as exigências normativas vigentes para o setor, desde a 

produção do leite até a maturação do queijo, as quais ocorrem em ambiente especifico, 

como ilustrado na figura 10, e onde é quase que proibido o acesso de visitantes e 

curiosos.  

 

 
 

 

 

 
 

Não obstante ao conjunto das ações desenvolvidas pela associação em questão, 

precisamos aqui destacar que tais produtores investem ainda de forma maciça na 

padronização e divulgação dos produtos. Seja por meio da adoção de embalagens 

personalizadas, tais como a apresentada na figura 11, ou através de ações mais amplas 

como a produção de documentos, a exemplo do curta-metragem, “O mineiro e o 

queijo”, por meio do qual mostra-se a existência da relação identitária entre os 

agricultores, a região e a produção do queijo canastra.  

Figura 09 – Placa de identificação dos 

estabelecimentos filiados a APROCAN. 
Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de campo  

Serra da Canastra/MG – 2013 

Figura 10 – Ambiente de maturação do 

queijo canastra. 
Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de campo  

Serra da Canastra/MG – 2013. 
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A região da Serra da Canastra, não é a única que se destaca na produção de leite 

no estado de Minas Gerais, como apresentado no mapa 03, sendo de acordo com 

Meneses (2006), a segunda maior região produtora de queijo nas Minas Gerais, 

concentrando um total de 2.096 produtores, ficando atrás somente da região do Alto 

Parnaíba, onde se produz o igualmente conhecido queijo do cerrado, a qual engloba um 

total de 6.491 produtores.  

Cabe aqui estabelecer um paralelo entre a realidade verificada na Serra da 

Canastra e a observada no interior do Rio Grande do Norte, onde ocorre uma expressiva 

produção de queijo artesanal, dos tipos coalho e manteiga, configurando-se como um 

local onde a pecuária leiteira e a produção de queijo, se constituem como uma 

importante fonte de renda para as famílias do semiárido. Apesar da relevância social, 

histórica e econômica da atividade, Azevedo (2008), destaca que no RN, assim como 

em outros estados do Nordeste, a criação de animais, nos moldes da agricultura familiar, 

e o processamento artesanal do leite, não tem se constituído em um ponto de interesse 

dos governos estaduais e critica a inexistência de políticas estruturantes e eficazes 

direcionadas para aos pequenos agricultores produtores de leite.  

Diante do exposto frisamos que diferentemente do que ocorre em Minas Gerais, 

não temos no RN, uma legislação especifica para o setor artesanal. As normas técnicas 

por meio das quais se analisa o funcionamento de uma queijeira, são as mesmas 

aplicadas nas visitas técnicas realizadas nas unidades de processamento industrial do 

leite existentes no estado.  

11 a 11 b 

Figura 11a: Etiquetas adesivas utilizadas nas embalagens do queijo canastra. 

Figura 11b: Sacolas fornecidas aos clientes no ato da compra do queijo canastra. 
Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de campo – Serra da Canastra/MG – 2013 
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Mapa 03: Delimitação das principais áreas de produção de queijo artesanal em Minas Gerais. 
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 Dessa forma, destacamos que de modo geral as políticas públicas e as 

normativas direcionadas para a regulação da pecuária leiteira, bem como as demais 

atividades desenvolvidas a partir desta, priorizaram de forma explicita o ramo patronal, 

uma vez que como se apreende a partir do estudo das leis e portarias, estas foram 

formuladas pensando a atuação da indústria, muito embora seja também aplicada de 

forma indiscriminada para o setor artesanal. Assinalamos ser um equívoco se aplicar o  

mesmo regulamento para agentes com características tão distintas, muito embora 

constituam e atuem na mesma atividade produtiva.  

 Posteriormente a década de 1950, outras importantes normativas foram 

elaboradas, no entanto nenhuma apresentando a mesma hierarquia e rigidez do 

RIISPOA. Este regulamento influenciou ainda a formulação dos regulamentos 

estaduais, assim como a elaboração dos regimentos normativos das agências e instituto 

de inspeção agropecuária.  

 A atuação do Estado nesse período não se restringiu a elaboração de leis e 

regulamentos direcionados para a normatização do setor de laticínios. Este momento foi 

marcado também pela realização dos primeiros investimentos na área de pesquisa e 

inovação sobre o leite. Um importante evento nesse contexto é a criação do Centro 

Nacional de Pesquisa de Gado de Leite (CNPGL), com sede e fórum em Juiz de Fora – 

MG, o qual ficaria conhecido posteriormente como Embrapa Gado de Leite. A criação 

do referido centro nacional teve como objetivo inicial analisar o sistema de produção de 

leite nas principais bacias leiteiras do país, buscando conhecer suas particularidades 

técnicas, econômicas e gerenciais, as quais são extremamente importantes para o 

direcionamento das ações estatais, assim como para a formulação de políticas para o 

setor de laticínios.  

A aludida instituição, em seus anos iniciais de atuação concentrou recursos e 

esforços no desenvolvimento de pesquisas que tinha como finalidade o melhoramento 

genético e o aumento da produtividade do rebanho bovino do país, especialmente das 

raças utilizadas para produção de leite, a exemplo da Zebu, Gir, Guzera, Girolando e 

Sindi (VERNEQUE ET AL, 2010). Nos dias de hoje, várias pesquisas de natureza 

correlata a estas, continuam sendo realizadas no âmago da Embrapa Gado de leite, e 

seus resultados são amplamente divulgados e discutidos na REPILeite – Rede de 

pesquisa e inovação em leite, a qual se caracteriza como uma rede social temática, 

hospedada no site do órgão,  tendo como principais participantes, pesquisadores de 

varias áreas do conhecimento, dentre elas, zootecnia, medicina veterinária, economia, e 
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administração, todos tendo como interesse comum a atualização de informações sobre a 

dinâmica recente da pecuária leiteira no Brasil.  

Um conjunto de outros respeitáveis trabalhos foi desenvolvido nas áreas de 

formação e recuperação de pastagens degradadas, difusão de técnicas de ensilagem e 

estimulo ao uso da forragem animal. Outra importante contribuição da Embrapa Gado 

do leite foi o pioneirismo no desenvolvimento de ações extensionistas, por meio das 

quais se buscava a transferência de tecnologias aos produtores, orientando o modo como 

se procedia a lida com os animais e estimulando o uso de planilhas de custo de 

produção de leite, e dos gastos da propriedade como um todo, ferramenta que 

influenciou o governo na definição do preço mínimo pago pelo litro de leite ao produtor 

até os anos 1990 (KONRAD e SILVA, 2010). 

 A atuação da Embrapa gado de leite no período atual tem buscado estimular a 

expansão, o fortalecimento e a competitividade do setor lácteo brasileiro. Para este fim 

os projetos desenvolvidos pela instituição tornaram-se mais complexos, demandando 

inovações nos arranjos institucionais, as quais se efetivam a partir da realização de 

convênios com instituições públicas, a exemplo das universidades e escolas técnicas, e 

privadas, tais como empresas e instituições financeiras.  

A expansão e industrialização do setor de laticínios no Brasil exigiram da 

Embrapa a ampliação de suas unidades especializadas na pecuária leiteira, sendo então 

criados os Núcleos Regionais Sul, Sudeste e Centro-Oeste, áreas onde a atividade 

leiteira tem apresentado o maior dinamismo no território nacional (KONRAD e SILVA, 

2010). 

 Não há no Nordeste uma unidade da Embrapa gado de leite. Nos estados que 

integram essa região a pesquisa agropecuária é desenvolvida por órgãos estaduais que 

comumente apresentam como meta a geração, adaptação e transferência de 

conhecimentos e tecnologias para a agropecuária. No caso especifico do Rio Grande do 

Norte, a pesquisa agropecuária é realizada pela EMPARN (Empresa de Pesquisa 

Agropecuária do Rio Grande do Norte), fundada em 1980, através do estabelecimento 

de uma parceria firmada entre o governo estadual e a Embrapa.  

 A referida empresa tem desenvolvido pesquisas e projetos direcionados para 

vários segmentos da agropecuária, destacando-se os estudos voltados para a 

implantação do coqueiro e do cajueiro anão precoce, bem como um projeto para 

instalação de um sistema de produção integrada na cultura da banana. No que concerne 

à produção animal as preocupações da instituição estão voltadas para o aprimoramento e 
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expansão da criação do camarão (Projeto camarões), fortalecimento da criação de aves 

caipiras, a partir do projeto Pró-ave caipira desenvolvido junto à estação experimental 

da empresa no município de Caicó.  

 No tocante aos projetos direcionados para animais produtores de leite, merece 

menção as pesquisas na área da caprinovinocultura, atividade produtiva na qual a 

estação experimental da EMPARN no município de Cruzeta, vem desenvolvendo testes 

de adaptação e produtividade com animais das raças Saanen, Parda Alpina, Alpina 

Americana e Toggenburg. Na Estação Experimental de Terras Secas, em Pedro 

Avelino-RN, mantém-se um núcleo de preservação e avaliação de raças nativas como os 

caprinos Canindé e Moxotó e ovinos deslanados Morada Nova
18

.  

 A bovinocultura leiteira também tem sido alvo de algumas valorosas ações 

desenvolvidas pela empresa, a qual tem investido na seleção e melhoramento genético 

das raças zebuínas leiteiras, Gir, Guzerá e Sindi. Nos últimos anos tem se trabalhado 

ainda no cruzamento de raças europeias, em especial a Pardo-suíça leiteira, a qual 

apresentou boa adaptação e produtividade, quando exposta às condições edafoclimáticas 

do Seridó potiguar, região que se destaca no contexto do estado, quando analisamos a 

dinâmica do setor de laticínios.  

Destarte, este período foi ainda marcado pelo fortalecimento das primeiras 

indústrias de laticínios instaladas no território nacional, dentre elas a Vigor, empresa 

pioneira no setor, criada em 1818, sediada na cidade de Itanhandu no estado de Minas 

Gerais, e a Laticínios Campinas, fundada em 1934, a qual dez anos depois, passaria a 

ser chamada de Leco. Ambas as empresas atuaram quase que de forma isolada no país 

até a o início da década de 1980, atendendo de modo particular as demandas do estado 

de São Paulo (ASSIS, 1997). 

Estas empresas foram responsáveis pela adoção, ainda que lenta e gradual, de 

novos sistemas de processamento e formas de embalagem do leite. Sobre esse contexto 

de mudanças, é válido lembrar a implantação de sistemas de pasteurização do leite, os 

quais viabilizam a passagem gradativa do consumo do leite in natura para o do leite 

pasteurizado; de embalagens padronizadas, em vidro, as quais eram rotuladas com a 

marca da empresa ou cooperativa responsável pelo beneficiamento do leite, bem como 

onde eram apresentadas a data de processamento e a validade do produto; a substituição 

                                                           
18

 Estas informações forem obtidas na página pública da instituição.  

< http://www.emparn.rn.gov.br>. 
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das carroças por veículos motorizados, utilizados na distribuição e comercialização do 

leite, quando realizado ainda no sistema porta-a-porta (ASSIS, 1997).  

Não menos importantes foram as mudanças que se sucederam na década de 

1960, principalmente no que se refere às inovações no formato e composição das 

embalagens utilizadas para armazenar o leite e seus derivados. Nesse sentido, destaca-se 

o emprego das embalagens cartonadas descartáveis, que ocorre em 1961, e a 

massificação na utilização das embalagens plásticas descartáveis, principalmente no 

envasamento do leite tipo C, observada a partir de 1968 (ASSIS, 1997). 

Conforme aponta Souza (2009), até os anos 1980, as cooperativas e empresas 

nacionais atuavam na produção e comercialização de leite pasteurizado, enquanto que as 

empresas multinacionais, recém-instaladas, dominavam o mercado de leite em pó e 

derivados lácteos, tais como queijos, cremes e leite condensado.  

Exposto estes eventos, precisamos aqui elucidar que a produção nacional de 

laticínios, era e ainda é: regionalizada, fragmentada e diferenciada. A ocorrência desse 

conjunto de mudanças se circunscreveu na região Sudeste e de modo particular no 

estado de São Paulo e no sul de Minas Gerais. A realidade do Nordeste, e de modo mais 

especifico a do Rio Grande do Norte, pouco ou em quase nada se alterou nesse período, 

sendo comum nesse contexto a atuação dos leiteiros, que comercializavam leite in 

natura em embalagens as mais diversas, no velho sistema porta-a-porta, tal como hoje 

em menor proporção ainda se observa, bem como a difusão e permanência das unidades 

artesanais de processamento de leite. No RN a ocorrência dos eventos anteriormente 

mencionados, só se fará sentir de forma efetiva a partir da década de 1990, quando se 

verifica o processo de industrialização do setor de laticínios e de adoção de novos 

objetos técnicos na pecuária leiteira do estado.  

 O segundo período, é marcado pela abertura econômica do país e pelo fim do 

tabelamento dos preços dos produtos lácteos por parte do Estado brasileiro. Com isso, 

intensifica-se a abertura de unidades de processamento industrial de leite no país, 

aumenta-se a concorrência interna no setor e acelera-se o processo de modernização no 

processamento e produção de derivados do leite.  

 A introdução das embalagens UHT, torna possível a ampliação da distribuição 

do leite produzido e processado no Brasil para o mercado nacional e internacional, o 

qual antes se restringia ao local e regional. Além disso, nesse período, há uma intensa 

entrada de produtos importados, especialmente dos países integrantes do Mercosul – 

Mercado Comum do Sul . Conforme aponta Clemente (2006) um dos grandes objetivos 
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do governo brasileiro com o financiamento dos pacotes tecnológicos agrícolas, em 

especial os direcionados para a pecuária leiteira, tal como a formulação de 

normatizações cada vez mais rígidas, era tornar o Brasil, um país competitivo diante dos 

demais membros do Mercosul, no que refere-se ao setor de laticínios.  

 Nessa conjuntura de liberalização econômica, recuo da ação estatal no 

tabelamento dos preços de gêneros alimentícios e de entrada das empresas 

multinacionais no país, de modo particular as que atuam no setor lácteo, merece 

destaque o processo de instalação da Parmalat, empresa de origem Italiana, fundada em 

1961 e que se destaca já na década de 1970 como uma das maiores beneficiadoras de 

leite do mundo nesta década (LINS, 2013).  

 De acordo com Lins (2013) a Parmalat se instalou no Brasil em 1974, através do 

firmamento de uma associação com o Laticínio Mococa S.A., o qual foi inaugurado em 

1919, no estado de São Paulo.  No entanto somente em 1977 ocorre a inauguração da 

primeira unidade industrial pertencente totalmente da empresa no país, esta sendo 

instalada na cidade de Itamonte em Minas Gerais.  

 Sobre o mecanismo de inserção e atuação da Parmalat no Brasil, Benetti (2004), 

assevera que este se constituiu basicamente pela compra de empresas locais, o que 

permitia a expansão da empresa em todo o território nacional. Conforme a autora este 

processo teve uma característica peculiar, que foi a recorrente substituição de marcas 

antes, mas conservando os seus principais clientes, bem como os postos de distribuição 

e comercialização dos produtos. 

 Ao analisar a atuação desta empresa no contexto da América Latina, Magnoli e 

Araújo (1994) apontam que este mecanismo de atuação não se restringiu ao caso 

Brasileiro, se fazendo sentir em todos os países do cone sul, onde a Parmalat abriu filial 

ou associou-se às indústrias já existentes, de modo especial no Uruguai. Para estes 

autores a estratégia da Parmalat, possui outra face perversa, que é a da coerção dos 

pequenos produtores e cooperativas, que muitas vezes passaram a produzir leite com 

exclusividade para a empesa. Sobre essa relação de sujeição os autores anteriormente 

nominados afirmam que, “apesar das perspectivas de ampliação do mercado, elas (as 

cooperativas e associação de produtores de leite) temem uma total subordinação de seus 

associados à empresa, que passaria a controlar os preços e a minar o sistema 

cooperativo vigente” (MAGNOLI e ARAÚJO, p. 57).  

 Como veremos adiante, práticas como essa acima descrita, continuam a ocorrer 

até hoje, óbvio que com outras estratégias, mas promovendo igualmente perversos 
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níveis de subordinação. Um claro exemplo disso foi verificado em campo, quando 

constatamos que uma das estratégias adotadas por algumas empresas do setor de 

laticínios no Rio Grande do Norte, é a instalação de tanques de expansão, para o 

armazenamento do leite, desde que seja garantido o fornecimento da cota exigida pela 

empresa. Aos produtores neste caso, é pago o valor de 1,15 R$ pelo litro de leite, preço 

este determinado pelos programas sociais do governo e tomado como padrão para a 

cotação do leite no estado.  

 A atuação do estado brasileiro na década de 1990 não se limitou somente ao 

estimulo à industrialização do setor de laticínios, embora tenha envidado esforços e 

recursos para este fim. Uma evidência disto é a criação do PRONAF em 1996. Tal 

política possibilitou acesso a crédito com juros acessíveis para custeio de produção, 

assim como para a realização de investimentos na atividade agrícola de pequeno porte e 

rentabilidade reduzida. Porém, este não é um programa voltado especificamente à 

atividade leiteira, ele direciona-se para a agricultura familiar em sua ampla acepção, 

independente da atividade agrícola desenvolvida.  

 Quando criado, o referido programa desenvolvia apenas ações relativas à 

concessão de crédito para custeio da produção agrícola, pois infelizmente o SNCR não o 

fazia a contento, ao menos no contexto da agricultura familiar. Somente em 1997 é que 

o programa se amplia em relação à oferta de recursos e a área de abrangência, passando 

a operar em todo o território nacional fornecendo recursos nas modalidades: custeio, 

investimentos, infraestrutura (SCHNEIDER Et al, 2004). 

 Como veremos adiante, os recursos oriundos desse programa, assim como os do 

Sistema Nacional de Crédito Rural são duplamente desiguais, pois se diferencia tanto do 

ponto de vista de sua distribuição espacial, quanto em sua atuação setorial, onde 

prevalecem os investimentos direcionados para agricultura.  

 Ainda no ano de 1996, outro passo significativo foi dado rumo à modernização 

da atividade laticinista brasileira, com a criação do Programa Nacional de Melhoria da 

Qualidade do Leite (PNMQL), neste trabalho entendido como um marco institucional 

para o processo de reestruturação produtiva do setor. O referido programa estabeleceu 

um conjunto de medidas que em escala gradativa visa à melhoria da qualidade do leite 

produzido no Brasil. Tendo como objetivo maior, incentivar a tecnificação da produção 

e pagar ao produtor pela qualidade do leite produzido, acabando com a diferenciação 

dos diversos tipos de leite, de forma a se buscar a padronização da produção e a 

obtenção de um leite com padrão internacional de qualidade (NOAL, 2006). 
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 As análises e estudos ora realizados sobre a dinâmica do setor de laticínios no 

Rio Grande do Norte, não apontam para essa tendência de padronização na produção e 

no processamento do leite, pois as diferenciações nas estruturas técnicas, bem como nas 

condicionantes ambientais, se impõe como decisivas na definição desses padrões de 

qualidade. Com a ocorrência das estiagens prolongadas, o volume e a qualidade de leite 

reduzem drasticamente no estado, isto quando não sobrevém a dizimação dos rebanhos, 

como ocorrido entre os anos de 2010 e 2012, quando o rebanho bovino potiguar passa 

respectivamente de 1.062.575 para 858.211, apresentando uma redução de 

aproximadamente 20% do rebanho (IBGE – Pesquisa pecuária municipal, 2010/2012), 

sendo menor que as reduções verificadas no efetivo dos rebanhos da Paraíba (28,6 %) e 

em Pernambuco (24,2 %).  

 Outro programa lançado, na década de 1990, foi Programa de Incentivo à 

Mecanização, ao Resfriamento e ao Transporte Granelizado da Produção de Leite 

(PROLEITE), criado pelo BNDES em 1999. Este programa teve por objetivo financiar 

a aquisição de máquinas e equipamentos necessários à modernização da pecuária 

leiteira no Brasil. Os recursos adquiridos podem chegar a no máximo R$ 25.000.00 por 

cliente e a quitação do empréstimo, que tem um custo financeiro de 8,7% ao ano, pode 

ser realizada em até cinco anos, com a realização de pagamentos anuais ou semestrais 

(BNDES, 2000).  

 Para Konrad e Silva (2010) e Souza (2009), a última grande fase das ações 

estatais direcionadas para o setor de laticínios, inicia-se no ano de 2002 e tem como 

marco a elaboração da Instrução Normativa 51 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, que ocorre em 18 de setembro de 2002. Esta normativa exige alterações 

no sistema de produção de leite, buscando a padronização da produção. Em nosso 

entendimento estase constitui em um desdobramento do PNMQL, e visa à 

implementação de ações práticas que possibilitem a execução e vigência do referido 

programa.  

 A IN51 determina ainda a obrigatoriedade da realização de análises quanto à 

contagem de células somáticas, apuramento bacteriano, detecção de resíduos sólidos, 

contaminação química e temperatura do leite, teor de gordura, de proteína, sólidos 

totais, contagem bacteriana e de células somáticas, as quais deverão ser realizadas 

quinzenalmente em um laboratório credenciado pelo Ministério da Agricultura.   

 Por meio da Instrução Normativa n° 37/2002 - MAPA, de 18 de abril de 2002, 

foi criado a Rede Brasileira de Laboratórios Controle da Qualidade do Leite (RBQL), 
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compõe-se de um conjunto de Laboratórios distribuídos em áreas geográficas de 

abrangência estratégica (Mapa 04), com a finalidade de monitorar a qualidade do leite 

produzido e processado no Brasil, contribuindo desta forma para o aperfeiçoamento da 

qualidade do leite, em consonância com os objetivos do PNMQL (MAPA, 2002). 

 Embora não haja no Rio Grande do Norte nenhum laboratório filiado à RBQL, 

há no estado dois laboratórios que atualmente vêm atuando na realização de pesquisas 

que visam a melhoria da qualidade do leite produzido no estado, sejam eles o Centro 

tecnológico do Queijo – CTq do Queijo, instalado no IFRN da cidade Currais Novos e o 

LaboLeite, laboratório vinculado ao curso de Zootecnia da UFRN, o qual funciona na 

escola agrícola da instituição, localizada no município de Jundiaí.  

 O centro tecnológico do queijo tem como objetivo principal promover a 

elaboração e transferência de tecnologias para o melhoramento da qualidade e 

agregação de valor aos produtos lácteos produzidos na região do Seridó potiguar e em 

todo o estado do Rio Grande do Norte. E vem atuando principalmente com a oferta de 

cursos à comunidade, tais como: fabricação de queijos, boas práticas de fabricação e 

empreendedorismo (CGEE, 2004).   

A instalação do referido centro no estado, só foi possível através da realização 

de uma parceria entre a FINEP, o governo do estado e a SUDENE, que financiaram o 

projeto orçado em R$ 1.999.000,00, com repasses nos valores distintos, como 

apresentados na tabela 03. 

 

Tabela 03: Rio Grande do Norte – Recursos investidos para construção do 

Centro Tecnológico do Queijo 

Instituição Valor do financiamento (R$) 

FINEP 799.000,00 

Governo do Estado 750.000,00 

SUDENE 450.000,00 

Total 1.999.000,00 

Fonte: CGEE, 2004 
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Mapa 04: Brasil – Localização dos laboratórios vinculados a Rede Brasileira de 

Laboratórios de Controle da Qualidade do Leite – RBQL 

 

  



129 

 

 

Uma das principais ações desenvolvida pelos técnicos e pesquisadores do CTq 

do Queijo, tem sido a busca incessante pela obtenção do selo de indicação geográfica 

dos derivados lácteos produzidos na região, especialmente os queijos de coalho e de 

manteiga fabricados artesanalmente, os quais passariam agora a ser reconhecidos 

oficialmente como produtos do Seridó, como já são popularmente conhecidos. 

Inegavelmente a aquisição do referido selo, traria ao setor artesanal de laticínios, 

melhores condições de inserção no mercado dos derivados lácteos, bem como 

possibilitaria a formulação e a destinação de recursos destinados com exclusividade 

para o fortalecimento e dinamização do setor, tirando-o da condição marginal na qual se 

encontra hoje. 

O Laboleite, por sua vez, trabalha principalmente com a realização de análises 

químico-físicas e microbiológicas do leite, seja ele cru ou pasteurizado, soros e 

derivados lácteos produzidos no Rio Grande do Norte. Atualmente figura como uma 

referencia no estado, quanto à consumação de exames sobre os teores de proteína, 

gordura, lactose e sólidos totais, contagem de células somáticas, resíduo de antibióticos 

em leite cru provenientes de rebanhos bovinos, caprinos e bubalinos (TRIBUNA DO 

NORTE, 2013). 

Do ponto de vista estritamente acadêmico, as pesquisas desenvolvidas no âmbito 

deste laboratório, buscam coletar e sistematizar dados/informações que possibilitem 

avanços no que se refere ao gerenciamento da pecuária de leite do Estado.  

 Nos últimos anos pesquisadores deste laboratório vêm empenhando esforços, na 

realização de uma pesquisa pioneira no país, por meio da qual se busca a produção de 

leite desprovido dos constituintes causadores da alergia à proteína láctea. Caso 

consigam este feito o Rio Grande do Norte, será a primeira unidade da federação a 

produzir leite sem restrições para alérgicos a esta bebida.  

Ainda sobre sua atuação é pertinente destacar que o LaboLeite é o único 

laboratório do Nordeste que fornece análises de Caseína e Ureia, atendendo demandas 

regionais, e que todo o leite produzido nos dois últimos torneios leiteiros das raças 

zebuínas no RN, ocorridos por ocasião da Festa do Boi foi analisado pela equipe deste 

laboratório.  

 Como bem se percebe o conjunto de políticas e ações estatais direcionadas para 

o setor de laticínios, formuladas a partir da década de 1990, buscam normatizar, 

formalizar e dinamizar o setor de laticínios no Brasil, sobretudo a partir da elaboração 
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do PNMQL, programa por meio do qual de buscou “modernizar” e tornar competitiva a 

produção de lácteos no território nacional.  

3.2. AS POLÍTICAS DE CRÉDITO E SEUS REBATIMENTOS NO ESPAÇO 

AGRÁRIO POTIGUAR: uma análise a partir dos recursos destinados à 

pecuária.  

 
Desde a década de 1960, quando se acentua o processo de modernização da 

agricultura no país, o Estado brasileiro vem atuando paulatinamente na formulação de 

políticas públicas, sobretudo nas de concessão de crédito, as quais viabilizariam a 

adoção de novas bases técnicas e, por conseguinte a dinamização da agropecuária.  

Nessa direção foram formuladas duas políticas que julgamos de fundamental 

importância: o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), atualmente denominada 

Crédito Agrícola e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF), ambas tendo como área de abrangência todo o território nacional, no 

entanto, distribuindo-se de forma irregular sobre este.  

Nestas duas políticas de crédito, há recursos específicos destinados à pecuária, 

seja nas modalidades de custeio, investimentos e comercialização, esta última sendo 

válida somente para o Crédito Agrícola. Estas políticas apresentam diferenciações, não 

somente na distribuição espacial dos contratos e recursos, mas também na divisão 

setorial dos recursos. 

Atualmente no SNCR os recursos destinados à agricultura, concentrados, 

sobretudo no eixo centro-sul do país, os quais divergem setorial e espacialmente do 

PRONAF, que em desde 2010, vem destacando-se pelo aumento no número de 

contratos firmados e recursos direcionados para a pecuária, mormente na modalidade 

investimento, os quais se adensam principalmente nas regiões Centro-Oeste, Norte e 

Nordeste.  

 No Rio Grande do Norte, ambas as políticas têm apresentado uma evolução 

recente em sua dinâmica, com destaque para as microrregiões do Seridó, Sertão Central, 

Oeste e Alto Oeste potiguar, áreas tradicionalmente marcadas pela presença da 

agricultura familiar e pela prática da pecuária leiteira, a qual se caracteriza como 

importante atividade produtiva e fonte de renda para as famílias que habitam as áreas 

rurais do estado.  
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3.2.1. O SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO RURAL (SNCR) E A 

EVOLUÇÃO RECENTE NA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS 

DESTINADOS AO CUSTEIO DA PECUÁRIA NO RIO GRANDE DO 

NORTE.  

 

Com o objetivo de estimular a adoção dos novos objetos e sistemas técnicos na 

agricultura, o que na visão dos governantes contribuiria para o fortalecimento da 

economia agrícola do país, bem como para o incremento do PIB agropecuário, criou-se 

por meio da lei federal nº 4.595 de 31 de dezembro de 1964 o Sistema Nacional de 

Crédito Rural, o qual se tornou política institucionalizada em 5 de novembro de 1965, 

através da lei nº 4.829 (MDA, 2008). O referido sistema de crédito tinha por meta a 

disponibilização de recursos a juros subsidiados para a aquisição de máquinas e 

insumos agrícolas, os quais, ao menos em tese, viabilizariam o aumento da 

produtividade, a redução dos custos com a produção e a diminuição do tempo de 

trabalho gasto nas distintas etapas dos processos produtivos agrícolas.  

 Conforme a referida lei, são objetivos do Sistema Nacional de Crédito Rural 

     
I - estimular o incremento ordenado dos investimentos rurais, inclusive para 

armazenamento beneficiamento e industrialização dos produtos 

agropecuários, quando efetuado por cooperativas ou pelo produtor na sua 

propriedade rural; 

II - favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e a comercialização 

de produtos agropecuários; 

III - possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores rurais, 

notadamente pequenos e médios; 

IV - incentivar a introdução de métodos racionais de produção, visando ao 

aumento da produtividade e à melhoria do padrão de vida das populações 

rurais, e à adequada defesa do solo; 

(BRASIL, artigo 3ª da Lei nº 4.829 de 05 de Novembro de 1965) 

 

 O Sistema Nacional de Crédito Rural, no momento de sua criação tinha dupla 

razão de ser, pois buscava de forma conjunta, fomentar a tecnificação do setor agrícola, 

assim como instituir um mercado consumidor para a indústria nacional de equipamentos 

e insumos voltados para agropecuária. Nessa perspectiva Ehlers (1999, p. 38) destaca 

que 

 
O governo criou linhas especiais de crédito atreladas à compra de insumos 

agropecuários, mecanismo que ampliou a dependência do setor produtivo 

agrícola em relação ao setor produtor de insumos. [...] A agricultura passaria 

a exercer uma nova função, qual seja: a criação de mercado para a indústria 

de insumos agrícolas. 
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 Delgado (1985a) caracteriza o crédito rural como o elemento-chave responsável 

pela intensificação dessa modernização ocorrida na agropecuária durante a década de 

1970, uma vez que somente com a formalização deste, foi possível a criação de um 

mercado consumidor sólido e crescente para o setor industrial de produção de insumos e 

maquinários agrícolas. No entendimento deste autor foi a articulação entre o capital 

financeiro e a agricultura, bem como a formulação de políticas de credito destinado aos 

agricultores, que possibilitaram as condições necessárias para a modernização agrícola 

do país, e para a inserção destes sujeitos sociais, ainda que de forma perversa, no 

processo de transformação ocorrido no campo brasileiro.  

 Ao referirmo-nos ao conjunto de modificações ocorridas nas áreas rurais 

brasileiras, estas advindas principalmente da modernização da agricultura no país, 

precisamos ter claro que as mudanças fizeram-se sentir, sobretudo, na alteração das 

estruturas produtivas, possibilitando desse modo o aumento da produtividade das 

culturas e a expansão nas margens de lucro das empresas que se ocupam de distintas 

funções, ligadas as etapas de produção, processamento, armazenamento, logística, 

distribuição e comercialização de produtos originários da agropecuária.  

Do ponto de vista social, estas mudanças se fizeram sentir de forma bastante 

perversa, uma vez que a ocorrência de tal processo fomentou a dinamização da 

agricultura, sobretudo a partir da injeção de capital no campo e do apoio à instalação e 

expansão das agroindústrias em detrimento da agricultura familiar e das unidades 

artesanais de processamento de produtos oriundos do setor primário da economia.  

Não obstante ao exposto, Santos (2002), destaca ainda como revezes do processo 

de “modernização autoritária” da agricultura no Brasil as/a: inúmeras iniciativas de 

colonização, precarização das relações de trabalho e condições de vida no campo, 

acirramento das desigualdades no meio rural, expansão da pobreza, ocorrência de uma 

reforma agrária parcial e limitada, aumento das problemáticas ambientais e emergência 

de movimentos sociais, tais como o dos atingidos pelas barragens hidrelétricas, dos 

seringueiros, dos Sem Terra (MST), dentre outros tantos.  

Como destaca Delgado (1985a) o Sistema Nacional de Crédito Rural, 

modernização agrícola do Brasil, uma vez que este possibilitou a integração entre 

agricultura e indústria, ainda que parcial em algumas culturas, bem como dinamizou a 

mecanização do setor agrícola, através da injeção de incrementos financeiros em 

investimentos privados, especialmente os ligados a agroindústria. 
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A solicitação de recursos provenientes do SNCR pode ser feita através das 

diferentes linhas de crédito existentes neste sistema, as quais podem ser acessadas 

individualmente pelos produtores, ou de forma coletiva, através de cooperativas e 

associações. De modo geral os recursos provenientes do Sistema Nacional de Crédito 

Agrícola, atualmente denominado Crédito Agrícola, podem ser acessados nas 

modalidades: custeio, investimentos e comercialização, estas sendo distintas, mas 

totalmente imbricadas.  

 Conforme destaca o MDA (2008), os recursos liberados para o custeio, devem 

ser gastos com as despesas inerentes aos processos ligados aos sistemas produtivos 

agrícolas, independente que seja de origem animal ou vegetal.  Os recursos solicitados 

para a realização de investimentos devem ser aplicados na aquisição de bens 

duradouros, a exemplo de máquinas agrícolas, que sejam empregados por um longo 

intervalo de tempo na produção agrícola (MDA, 2008). Já os recursos aprovados para 

efetivação de investimentos, devem ser utilizados no escopo de cobrir despesas próprias 

da fase posterior à coleta e processamento da produção (MDA, 2008). Esta última linha 

de financiamento é a menos acessada em todas as unidades da federação, seja nos 

contratos voltados para a agricultura ou pecuária.  

 Embora seja notório que o SNCR, tem como principal função a concessão de 

créditos subsidiados a serem aplicados na agropecuária, Belik e Paulilo (2001), 

advertem que tal política precisa ser analisada em um contexto mais amplo, a partir de 

suas devidas articulações com os serviços de assistência técnica, realização de pesquisa 

agropecuária, inovação nas técnicas de produção, tal como as ações, estatais e privadas, 

que fomentavam o aumento no número de agroindústrias e ampliação na capacidade de 

processamento destas.   

 Desde a sua criação, o SNCR, nunca passou por um processo de interrupção, no 

entanto ao longo de seus 45 anos de existência, este programa de concessão de crédito 

apresentou diferentes dinâmicas no que concerne ao volume de recursos concedidos 

para a realização de investimentos em atividades agrícolas, bem como no que refere as 

suas lógicas de funcionamento e operacionalização.  

De acordo com Furstenau (1987), o período entre 1965 e 1975 é marcado pela 

implantação, consolidação e expansão significativa do SNCR, no entanto, este bomm 

não se faz sentir com a mesma intensidade a partir do final da década de 1970 e durante 

a década de 1980, quando o sistema reduz de maneira expressiva o repasse de recursos 

para o financiamento das atividades produtivas agrícolas, sendo este também o período 
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no qual “os financiamentos à agricultura passam a ser repassados a uma taxa de juros 

semelhante à de mercado” (FURSTENAU, 1987, p. 153).  

Ao analisar esta dinâmica, Hespanhol (2008), afirma que a política nacional de 

crédito subsidiado foi bastante eficiente até a década de 1980, quando foi fortemente 

abalada pelo endividamento do Estado e sucateamento dos cofres públicos, de modo 

que somente na década de 1990, retoma sua veemência e intensidade. Contudo, 

conforme destaca este autor, tal política de crédito oficial privilegiou os médios e 

grandes produtores rurais, em detrimento dos pequenos que tiveram acesso a um crédito 

bem menor do que o proposto aos primeiros. 

 A consolidação da política de Crédito Agrícola, bem como sua relevância diante 

do processo de modernização agrícola do país, corroborou para que este se constituísse 

em uma importante política de Estado no Brasil, estando vigente até o momento atual. 

Somente no ano de 2012, foram assinados 2.646.731 contratos, através dos quais foi 

distribuído um total de R$ 114.846.299.913,99 dentre cooperativas agrícolas e 

produtores rurais (BACEN, 2012).  

 É valido destacar que este montante de recursos é distribuído de forma bastante 

irregular nas unidades da federação, diferenciando-se ainda, inter e intra regionalmente. 

Apenas para ilustrar esse cenário de disparidades, frisamos que os estados de Minas 

Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, captaram no ano de 2012, segundo o anuário 

estatístico do crédito rural (BACEN, 2012), um total 51.107.764.437,77 reais, o que 

corresponde a 44,51% do total de recursos disponibilizados através do sistema de 

crédito em questão. Tais estados destacam-se também no número de contratos 

assinados, os quais totalizam 1.063.027 contratos, estes correspondendo a 40,17% do 

total de contratos firmados no país.  

 Dada a participação significativa dos estados do Paraná e Rio Grande do Sul, 

onde se sabe que há um predomínio de empresas e unidades de processamento industrial 

de produtos agropecuários, bem como uma expressiva organização sociopolítica por 

parte dos agricultores familiares, a região desponta no contexto nacional como sendo a 

que mais efetivou contratos junto ao Crédito Agrícola, estes somando 970.754 

solicitações de crédito, por meio das quais foram lançados 42.635.760.415,50 R$ no 

setor agrícola da região.  

 O Nordeste, figura como sendo a segunda região do país, com o maior número 

de contratos assinados junto ao Crédito Agrícola, sendo exatos 885.345 requerimentos 

de recursos, os quais representam 33,45% do total de contratos firmados no país. É 
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curioso perceber que embora o Nordeste apresente um número de contratos bastante 

próximo aos da região Sul, o volume de recursos capitaneados por estas regiões são 

bastante dispares, haja vista que o Nordeste, embora com um número significativo de 

contratos, consegue absorver somente 9.717.105.278,17 R$, o que corresponde a 8,46% 

do total de recursos acessados no país. Tal valor quando comparado aos da região Sul, 

dão conta que o valor total direcionado para o Nordeste, através do Crédito Agrícola, 

representam somente cerca de 23% do total recursos captados pela região Sul do Brasil, 

tal como apresentado na tabela 04, onde apresentamos o número de contratos e o valor 

dos empréstimos feitos em cada estado do país. 

 

Tabela 04: Brasil – Número de contratos e valor investido em reais através do 

Crédito Agrícola, por unidade da federação (2012). 

REGIÃO ESTADO CONTRATO % VALOR % 

NORTE 

ACRE 19.163 0,72 213.214.068,69 0,19 

AMAPÁ  1.436 0,05 14.418.691,20 0,01 

AMAZONAS  27.646 1,04 215.510.084,37 0,19 

RONDÔNIA  28.386 1,07 1.035.697.875,24 0,90 

RORAIMA  826 0,03 55.640.166,59 0,05 

TOCANTINS  27.018 1,02 1.924.167.143,68 1,68 

NORDESTE 

ALAGOAS  47.645 1,80 351.937.661,80 0,31 

BAHIA  213.003 8,05 4.467.018.748,98 3,89 

CEARÁ  143.844 5,43 784.841.744,00 0,68 

MARANHÃO  96.548 3,65 1.305.325.964,10 1,14 

PARAÍBA  61.381 2,32 325.855.206,82 0,28 

PERNAMBUCO  125.396 4,74 688.654.403,28 0,60 

PIAUÍ  99.456 3,76 1.174.712.367,10 1,02 

RIO GRANDE 

DO NORTE  
53.277 2,01 273.649.313,22 0,24 

SERGIPE  44.795 1,69 345.109.868,87 0,30 

CENTRO 

OESTE 

DISTRITO 

FEDERAL  
1.526 0,06 183.015.774,07 0,16 

GOIÁS  72.091 2,72 9.251.968.996,71 8,06 

MATO GROSSO  51.182 1,93 8.839.809.433,29 7,70 

MATO GROSSO 

DO SUL  
40.415 1,53 5.946.656.006,19 5,18 

SUDESTE 

ESPÍRITO 

SANTO  
64.724 2,45 2.199.740.944,81 1,92 

MINAS GERAIS  303.624 11,47 16.256.753.817,90 14,16 

RIO DE 

JANEIRO  
8.048 0,30 234.038.027,01 0,20 

SÃO PAULO  100.460 3,80 14.976.629.763,05 13,04 

SUL 

PARANÁ  275.132 10,40 17.980.282.954,09 15,66 

RIO GRANDE 

DO SUL  
484.271 18,30 16.870.727.665,78 14,69 

SANTA 

CATARINA  
211.351 7,99 7.784.749.795,63 6,78 

TOTAL BRASIL 2.646.731 100,00 114.846.299.913,99 100,00 
Fonte: BACEN – Anuário estatístico do crédito rural, 2012. 
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 Os recursos provenientes do  Crédito Agrícola, não se diferenciam somente do 

ponto de vista de sua distribuição espacial, estes apresentam ainda uma divisão setorial, 

no amago das atividades agrícolas, através da qual se percebe uma concentração no 

número de contratos e no volume de recursos destinados a agricultura, isso 

independendo da faixa de financiamento.  

De acordo com os dados apresentados no gráfico 04, verificamos que o maior de 

número de contratos efetuados, concentra-se na faixa que engloba os empréstimos que 

possuem valores de até 60.000.00 R$, no qual se enquadram os financiamentos 

requeridos por pequenos produtores e agricultores familiares. É valido destacar que em 

nenhuma das faixas de financiamento os valores destinados à pecuária, superam os 

recursos designados para agricultura, muito embora reconheçamos que em muitos casos, 

sobretudo nas unidades familiares, ambas as atividades sejam praticadas de forma 

conjunta e complementar.  

 

Gráfico 04: Brasil – Número total de contratos assinados por cooperativas e 

produtores, via Crédito Agrícola (2012) 

 
Fonte: BACEN – Anuário estatístico do crédito rural, 2012. 

Elaboração: Rafael Silva 

  

Seguindo esta tendência, os valores dos investimentos destinados à agricultura 

também são maiores que os direcionados para a pecuária em todas as faixas de 

financiamento, conforme evidenciado no gráfico 05. Ainda de acordo com os dados 

aqui apresentados é primaz destacar que há uma relação inversamente proporcional 

entre o número de contratos e valor dos investimentos, uma vez que como nota-se há 

uma concentração no número de contratos na faixa de 0,00 R$ a 60.000,00 R$ e uma 

centralização dos recursos na faixa acima de 300.000.00 R$, em especial na agricultura, 
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o que evidencia o poderio do agronegócio, no que se refere à capitação de recursos 

públicos, que em nossa visão deveriam beneficiar sobre maneira os pequenos 

produtores e não os detentores dos meios privados de produção na agricultura como 

ocorre na realidade.  

 

Gráfico 05: Brasil – Valor total dos financiamentos requeridos por cooperativas e 

produtores, via Crédito Agrícola (2012) 

 
Fonte: BACEN – Anuário estatístico do crédito rural, 2012. 

Elaboração: Rafael Silva 

 

 Depreende-se com a análise dos gráficos que no processo de operacionalização 

do Crédito Agrícola há diferença clara no que se refere a divisão setorial do recursos e a 

concentração destes na faixa de financiamento acima de 300.000,0 reais, ainda que tal 

grupo apresente o menor número de contratos efetuados dentre dessa política de 

concessão de crédito.  

 O Rio Grande do Norte, de acordo com o BACEN (2012) só consegue 

capitanear 0,24% do total de recursos disseminados através do Sistema Nacional de 

Crédito Rural, e parte significativa destes é destinada a aplicação na agricultura. No 

entanto como veremos nos mapas 05 e 06, os recursos provenientes do Crédito Rural 

para custeio da pecuária estão cada vez mais sendo acessado pelos criadores de gado do 

estado, nos mais diversas porções do território potiguar.  
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Mapa 05: Rio Grande do Norte – Distribuição espacial dos contratos e recursos acessados  

através do Crédito Agrícola para custeio da pecuária (2000) 
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Mapa 06: Rio Grande do Norte – Distribuição espacial dos contratos e recursos acessados  

através do Crédito Agrícola para custeio da pecuária (2010) 
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 Percebe-se que entre os anos de 2000 e 2010 houve uma significativa expansão 

no acesso, por parte dos agricultores, ao Crédito Agrícola no estado em tela. Conforme 

dados disponíveis no Anuário Estatístico do Crédito Rural – 2000 (BACEN, 2000), 

foram efetuados no Rio Grande do Norte um total 446 contratos para custeio da 

pecuária, através dos quais se conseguiu 1.212.779,06 R$. Cerca de 35% deste montante 

concentrou-se nos municípios de Natal, Parnamirim e Alexandria, os quais acessaram as 

respectivas quantias de 187.566,00; 28.994,20 e 191.921,75 reais. A partir dos mapas 

expostos apreende-se que a distribuição espacial dos contratos e recursos provenientes 

do SNCR ocorre de forma bastante irregular, no entanto, ainda assim é possível notar 

uma concentração destes na porção central do estado.  

 Evidenciando a evolução desta política de crédito no território potiguar, 

destacamos que em 2010 foram efetuados 7.654 requerimentos de créditos, por meio 

dos quais o estado obteve um total de 64.757.484,23 R$ direcionados especificamente 

para o custeio da pecuária. Parte significativa desta verba concentrou-se nos municípios 

de Angicos (1.169.912,70 R$), Caicó (1.033.773,85 R$), Natal (1.043.143,05 R$), 

Ceará-Mirim (1.766.735.57 R$), Jardim de Piranhas (1.132.955,17 R$), Macaíba 

(1.131.682.70 R$), Pendências (28.131.903,90 R$) e Touros (2.691.181,68 R$).  

 Durante a realização da pesquisa de campo, os agricultores familiares foram 

indagados sobre a visão deles a respeito do SNCR, todos foram unânimes em 

reconhecer a importância deste sistema de crédito, no entanto destacaram a dificuldade 

do pequeno produtor em acessar linhas de crédito que ultrapassem o valor de 60.000.00 

R$, asseverando que lhes parece que a maior parte dos recursos do crédito rural, são 

acessados por médios e grandes agricultores, neste caso especifico os pecuaristas.  

 A suposição levantada pelos produtores faz total sentido quando percebemos que 

municípios como Natal, Ceará-Mirim e Macaíba, que se destacam pelo volume de 

recursos absorvidos, não possuem a mesma significância no que se refere ao número de 

contratos firmados, uma vez que em Natal apenas 8 contratos foram assinados e nos 

outros munícipios mencionados foram apenas 18, em cada um deles. 

 Ao refletir sobre a operacionalização do Sistema Nacional de Crédito Rural, 

Hespanhol (2007, p.274), aponta que historicamente tal programa tem beneficiado os 

médios e grandes produtores em detrimento da “grande maioria dos agricultores, 

notadamente os pequenos proprietários, arrendatários, parceiros e meeiros, cujas 

condições de acesso a terra eram precárias, não foi atendida pelo crédito oficial, tendo 

maiores dificuldades para alterar a base técnica da produção e permanecer no campo”.  
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 A luz do exposto, percebemos que as dificuldades que a agricultura familiar e as 

unidades artesanais de processamento de produtos agropecuários encontram para a 

renovação das suas bases técnicas, não resultam somente da falta de organização social 

dos produtores e resistência destes ao novo, mas resulta, maiormente, de uma opção 

sociopolítica, através da qual se elegeu o setor patronal da agricultura e a 

industrialização do campo, como setores preferenciais para a concessão de 

investimentos públicos.  

 Ao analisar os entraves operacionais do Sistema Nacional de Crédito Rural, 

Bastos (2006, p.60) assevera que 

 
não é difícil depreender que uma das razões desse funcionamento 

insatisfatório estaria na incompatibilidade entre o propósito de atendimento 

da pequena produção, carentes de soluções mais criativas, e a racionalidade 

que norteia a modernização/industrialização da agricultura, pois é essa 

racionalidade que predomina nos organismos que compõe o arranjo 

institucional de apoio às políticas de promoção no plano local, em que a 

viabilidade de um empreendimento esta sujeito aos mesmos critérios de 

avaliação, seja qual for a dimensão do negócio.  

 

 Concordamos com este posicionamento, e ressaltamos que de fato, a agricultura 

familiar, o setor de processamento artesanal e a produção em pequena escala, carecem 

ser pensadas sobre a óptica da cooperação, emancipações do sujeito, solidariedades e 

das relações de proximidades, todos estes princípios sendo basilares para a sua 

permanência na atividade.  

 Dado o descompasso entre os interesses dos agricultores familiares e a lógica 

imposta pelo SNCR/Crédito Agrícola, foi formulado em Junho de 1996, por meio do 

Decreto Presidencial nº 1.946, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF), por meio do qual se buscou atender as demandas e as 

necessidades dos trabalhadores rurais brasileiros, que ainda têm a agropecuária, como 

atividade essencial para a sua reprodução social e manutenção da família.  
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3.2.2. O PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA 

AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF) E SEUS NEXOS COM A 

DINÂMICA DA PECUÁRIA NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, foi 

criado com ao objetivo de subsidiar o fortalecimento da agricultura praticada por 

pequenos agricultores nas áreas rurais do Brasil, atendendo exclusivamente as 

demandas dos agricultores familiares, de modo a propiciar-lhes as condições necessárias 

para a realização de investimentos que busquem o aumento da capacidade produtiva 

agrícola, a geração de empregos e a melhoria das qualidades de renda e vida das 

populações residentes no campo brasileiro, sendo neste sentido, uma política que 

propicia ao homem do campo, as condições mínimas capazes de assegurar a sua 

permanência e reprodução social em seus locais de origem e vivência (AZEVEDO E 

PÊSSOA, 2011).  

No tocante a sua estrutura funcional, este programa encontra-se hoje, sob a 

coordenação da SAF – Secretária da Agricultura Familiar, autarquia vinculada ao MDA 

e do ponto de vista de sua execução é operacionalizada por inúmeros agentes 

financeiros em todo o país. No estado do Rio Grande do Norte, esta política de crédito 

vem sendo operacionalizada especialmente pelos Bancos do Brasil e do Nordeste.  

Conforme apresenta no Manual operacional do PRONAF (MAPA, 1996, p.8) 

em sua gênese o Programa Nacional de Agricultura Familiar tinha como objetivos: 

 
 Ajustar as políticas públicas de acordo com a realidade dos agricultores 

familiares; 

 Viabilizar a infraestrutura necessária à melhoria do desempenho 

produtivo dos agricultores familiares; 

 Elevar o nível de profissionalização dos agricultores familiares através do 

acesso aos novos padrões de tecnologia e gestão social; 

 Estimular o acesso desses agricultores aos mercados de insumos e 

produtos; 

 Fortalecer os serviços de apoio ao desenvolvimento da agricultura 

familiar. 

 

Para o cumprimento desses objetivos deveria ser engendrados um conjunto de 

articulações sociopolíticas, que visassem estimular a realização de investimentos nas 

propriedades rurais, no intento de melhorar as condições de armazenamento e 

beneficiamento dos produtos agropecuários ora produzidos, quando este processo 

ocorresse no interior da propriedade; construir os meios necessários para realização 

efetiva da comercialização dos produtos agropecuários; possibilitar o fortalecimento 
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econômico dos produtores rurais, notadamente pequenos e médios; impulsionar a 

adoção de sistemas produtivos mais econômicos e com maior capacidade de incremento 

da produtividade e incitar a diversificação das atividades produtivas nos 

estabelecimentos rurais de caráter familiar, contribuindo assim para a ampliação da 

renda dos agricultores familiares (MAPA, 1996).  

 Ao analisarmos os objetos dessa política, percebemos uma contradição eminente 

em sua concepção e formulação, pois embora a ideia central seja a de fortalecer a 

agricultura familiar, beneficiando, sobretudo os pequenos e médios produtores rurais, 

seus objetivos pautam-se nas premissas do produtivismo, da modernização e da 

integração com o mercado, quando na verdade pensamos que tal proposta deveria estar 

ancorada nos princípios da autonomia, solidariedade e valorização dos sujeitos sociais 

residentes nas áreas rurais.   

 Do ponto de vista operacional os beneficiários deste programa estão agrupados a 

partir das principais características que marcam a agricultura familiar, muito embora 

saibamos que no Brasil não há uma uniformidade na composição desta atividade ou 

grupo social. Dentre os principais critérios utilizados para definição das linhas de 

crédito, estão a: condição do agricultor, área da propriedade, predominância do trabalho 

familiar e renda do produtor (MAPA, 1996). Tais características são comumente 

informadas na Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP, documento essencial para o 

acesso aos financiamentos do PRONAF. No Rio Grande do Norte, a emissão deste 

documento é de competência dos escritórios municipais da EMATER-RN e de alguns 

sindicatos de trabalhadores rurais.  

 Conforme destacam Aquino e Schneider (2010) quando foi instituído o 

PRONAF apresentava uma capacidade de alcance limitada no tocante aos 

desdobramentos efetivos de sua execução, uma vez que os recursos disponíveis nesta 

política eram destinados somente ao financiamento de atividades agropecuárias 

desenvolvidas por agricultores familiares minimamente capitalizados, relegando a 

segundo plano os agricultores familiares que apresentavam reduzida capacidade de 

consumo e os menores níveis de renda monetária, realidade que decore dentre outros 

fatores das relações perversas que historicamente se instalaram no campo brasileiro. 

 Todavia, conforme destaca os autores acima mencionados, entre o final da 

década de 1990 e o primeiro decênio do século XXI, ocorreram mudanças significativas 

na operacionalização do PRONAF, as quais beneficiaram de fato a totalidade e 

diversidade da agricultura familiar. Nesta conjuntura o planejamento e efetivação desta 
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política de crédito foram redefinidos, visando, de acordo com o discurso oficial, uma 

adequação entre a estrutura normativa do programa e as dessemelhanças existentes no 

amago da agricultura familiar brasileira (AQUINO e SCHNEIDER, 2010). Do ponto de 

vista operacional nesse período observou-se a expansão dos recursos disponíveis para a 

realização de empréstimos e ampliação na área de abrangência dessa política ao longo 

do território nacional (AQUINO e SCHNEIDER, 2010).  

 Ao analisar este conjunto de mudanças, Saron e Hespanhol (2012, p. 665 – 666), 

afirmam que  

 
as principais alterações na dinâmica do PRONAF estão relacionadas ao 

aumento do número de contratos de financiamento efetuados e ao volume de 

recursos disponibilizados. São justamente estes aspectos que os documentos 

oficiais do programa enaltecem. É recorrente no âmbito do discurso oficial a 

comparação dos números do programa antes e depois do ano de 2002 (ano de 

transição do governo FHC para o governo Lula).  
 

De fato os dados disponibilizados através dos relatórios do crédito rural, 

elaborados pelo BACEN, evidenciam um aumento no número de contratos e no volume 

de recursos disponibilizados através deste programa, tal como demostrado na tabela 05.  

 

Tabela 05: Brasil – Evolução do número de contratos e montante de recursos 

acessados através do PRONAF (1996 a 2012) 

Ano 
Número de  

contratos 

Valor disponibilizado 

(reais) 

1996 311.406 556.867.943,17 

1997 486.462 1.407.660.438,18 

1998 646.244 1.357.455.540,94 

1999 802.849 1.829.731.597,98 

2000 834.049 1.864.888.673,15 

2001 800.653 2.210.744.245,24 

2002 829.433 2.414.869.518,80 

2003 1.003.837 3.158.400.036,64 

2004 1.345.713 4.388.790.541,58 

2005 2.208.198 5.785.745.810,94 

2006 2.551.497 7.166.030.577,33 

2007 1.923.317 7.122.941.867,34 

2008 1.550.749 8.664.729.050,80 

2009 1.704.947 11.218.847.098,49 

2010 1.585.486 11.988.637.390,45 

2011 1.539.901  13.304.696.799,44 

2012 1.823.210  16.358.978.153,12 

Fonte: BACEN – Anuário Estatístico do Crédito Rural, 1996 a 2012. 

 

De acordo com as análises efetuadas por Zaar (2011), é durante o governo do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003 a 2006/2007 a 2010), que o Programa de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar, se fortalece em todo o território nacional. Tal 
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fato foi viabilizado, sobretudo pela ampliação das linhas de credito e pela expansão no 

volume de recursos destinados a operacionalização do referido programa.  

Essa ampliação no volume de recursos e no número de contratos foi igualmente 

acompanhada pela formulação de novas linhas de credito no programa, as quais visam a 

cada momento atender as novas demandas e necessidades dos produtores rurais. 

Atualmente estão em execução 16
19

 linhas de credito no referido programa, sejam elas: 

PRONAF A, PRONAF B, PRONAF C, PRONAF A/C, PRONAF Semiárido, PRONAF 

Mulher, PRONAF Grupo renda variável, PRONAF Agroindústria, PRONAF Jovem, 

PRONAF Custeio e comercialização da agroindústria familiar, PRONAF Agroecologia, 

PRONAF Floresta, PRONAF Agroecologia, PRONAF Eco, PRONAF Mais alimentos e 

PRONAF Microcrédito rural, cada uma delas com caracterizas e destinações especificas 

(MDA, 2013; BNB, 2013).  

 Como percebe-se as linhas de financiamento do PRONAF são bem 

diversificadas, o que reflete em boa medida a heterogeneidade que marca a composição 

social do campo brasileiro na contemporaneidade. Ainda assim asseveremos que tal 

programa, não deve ser encarado como sendo a única estratégia para a dinamização da 

agricultura familiar, carecendo esta de ser acompanhada de um conjunto de outras ações 

públicas, tais como, disponibilização de assistência técnica regular, melhoria nas 

condições de infraestrutura das áreas rurais, incentivo a organização sociopolítica dos 

produtores, principalmente por meio da construção de associações e cooperativas, 

dentre outras tantas medidas de apoio ao pequeno produtor rural. 

Embora reconheçamos os avanços recentes na execução deste programa, é 

preciso que frisemos que este ainda apresenta algumas fragilidades, uma delas é a 

distribuição irregular dos recursos, entres as distintas unidades da federação. Nesse 

sentido Azevedo e Pêssoa (2011) atentam para o fato que o aumento no volume de 

recursos distribuídos pelo programa contribuiu para uma relativa suavização nas 

disparidades existentes entre os recursos destinados para cada região do país, no 

entanto, conforme os autores mencionados, ainda assim, é possível verificar uma 

perpetuação das desigualdades quanto à distribuição de recursos provenientes do 

programa ora analisado, conforme evidenciado na figura 12. 

                                                           
19

 Informações mais detalhadas, bem como a caracterização de cada uma das linhas de crédito podem ser 

visualizadas em BNB (2013) e MDA (2013). 
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Figura 12: Brasil – Distribuição espacial dos contratos e divisão setorial dos recursos provenientes do PRONAF  

por unidade da federação  (2000/2010)
20

 

                                                           
20

 Os dados apresentados nos mapas resultam da soma do número de contratos efetuados junto ao PRONAF, nas modalidades custeio e investimento, seja para agricultura ou 

pecuária.  

Fonte: BACEN – Anuário Estatístico do Crédito Rural, 2000 e 2010. 

Elaboração: Rafael Silva 
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  No tocante a distribuição destes recursos é válido notar que ao logo dos quase 

20 anos de execução do PRONAF, a região Nordeste tem figurado, proporcionalmente, 

como sendo aquela que tem recebido o menor volume de recursos, ainda que a região 

Norte, possua o menor número de contratos firmados com o programa. Ao analisar esta 

realidade, Saron e Hespanhol (2012, p. 657) são enfáticos ao afirmar que “a Região 

Nordeste, a despeito de possuir o maior número de agricultores familiares, recebe o 

menor montante dos recursos do PRONAF dentre as cinco grandes regiões do país”, o 

que os leva a inferir que tal politica de crédito tem contribuído para a ampliação e 

acirramento das desigualdades regionais.  

O Sul do Brasil por sua por sua vez, desponta como a região com a maior 

concentração de recursos e contratos assinados junto ao PRONAF, ambos associados 

sobremaneira às condições favoráveis de desenvolvimento da agricultura e sua 

integração com a industrial e o mercado na região.  .  

 Quanto à distribuição geográfica dos recursos e contratos do PRONAF, Mattei 

(2005) é enfático ao afirmar que é possível dividirmos as estratégias de atuação deste 

programa em dois grandes períodos, o primeiro se estendendo de 1996, ano de sua 

institucionalização, até 1999, intervalo de tempo no qual a área de abrangência e 

atuação do PRONAF se restringia essencialmente aos estados do Paraná, Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.  

Já o segundo período, inicia-se no primeiro ano de século XXI, e tem como 

principal aspecto, a disseminação deste programa pela quase totalidade dos municípios 

do país, independente do estado. Ainda que perpetue-se a concentração de recursos e 

contratos nas unidades da federação anteriormente mencionadas.  

Ainda sobre estes recursos, é preciso ressaltar que nos últimos anos, tal como 

evidenciado no cartograma anteriormente apresentado, vem ocorrendo uma mudança na 

natureza da atividade para a qual se firmam os contratos junto ao programa, uma vez 

que desde 2010, parte significativa dos recursos acessados nos estados que compõe as 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste é destinada a aplicação na pecuária, muito 

embora ainda observemos que sobressaem os recursos destinados a agricultura nas 

regiões Sul e Sudeste do país, as quais concentram porção expressiva dos recursos 

disponibilizados pelo PRONAF.  

  Outra mudança recente no funcionamento desse programa que merece nossa 

atenção, diz respeito à divisão setorial dos recursos, uma vez que nos últimos anos, 

percebe-se o predomínio dos recursos destinados à pecuária em relação ao montante 
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direcionado para agricultura, especialmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste. 

No Sudeste e Sul, do país, é possível verificar uma participação relevante da pecuária na 

divisão dos recursos, no entanto, estas regiões ainda são marcadas por um predomínio 

dos recursos destinados a agricultura.  

 No tocante a dinâmica recente do PRONAF no Nordeste, é primaz notar que no 

período compreendido entre 2000 e 2010, todos os estados da referida região, 

expandiram o número de contratos firmados junto ao programa em questão, ainda que a 

Bahia continue sendo o estado desta região com o maior número de contratos assinados, 

bem como permaneça como sendo aquele que detém o maior volume de recursos 

destinados à aplicação na agricultura familiar, sendo seguida pelos estados do Ceará, 

Maranhão, Pernambuco e Piauí.  

 Sobre a forma como o Rio Grande do Norte se insere no PRONAF nos contextos 

regionais e nacionais, ressaltamos que o estado não se configura como um dos grandes 

captadores de recursos, ainda que notemos que essa participação vem se tornando cada 

vez maior, e seguindo uma tendência regional. Nos últimos anos os maiores números de 

contratos firmados, Se referem à aquisição de recursos para serem empregados na 

pecuária, tal como se observa no gráfico 06.  

 

GRÁFICO 06: Rio Grande do Norte – Distribuição setorial dos recursos 

provenientes do PRONAF (2012) 

 
Fonte: BACEN – Anuário Estatístico do Crédito Rural, 2012. 

Elaboração: Rafael Silva 
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Depreende-se que no ano de 2012, a pecuária sobressai como a atividade 

produtiva agrícola que mais recebeu recursos provenientes do PRONAF, seja nas 

modalidades de investimento ou custeio. A expansão no valor de recursos destinados a 

esta atividade, explica-se segundo Azevedo (2012b) pelo fato de a pecuária se constituir 

como atividade econômica e prática social fundamental nos estabelecimentos 

agropecuários de caráter familiar do estado, sobretudo nas microrregiões do Seridó, 

Sertão Central e Alto Oeste potiguar, as quais se destacam no contexto do estado pela 

concentração de contratos e recursos destinados à pecuária, conforme evidenciado nos 

mapas 07 e 08.  

 Sobre a distribuição espacial dos recursos acessados através do PRONAF, nas 

modalidades investimento e custeio, para aplicação na pecuária, é valido notar que estes 

possui áreas de concentração convergentes, independente da modalidade do crédito, 

através da qual se solicita o financiamento, acentuando-se quando em se tratando dos 

recursos solicitados na modalidade investimento.  

 De modo mais pontual, ressaltamos que os municípios de Apodi, Santana dos 

Matos, Jucurutu, Assú, Caraúbas e Santo Antônio, figurarem-se como sendo no 

contexto do estado, aqueles com o maior número de contratos assinados junto ao 

PRONAF, para aplicação na pecuária. Já os municípios de Ipanguaçu, Alexandria e Pau 

dos Ferros possuem uma participação considerável no firmamento de contratos para o 

custeio da pecuária, ao passo que João Câmara e Pedro Avelino despontam no 

requerimento de créditos na modalidade investimento para pecuária.  

 É notória também a não participação de alguns municípios localizados no litoral 

oriental do estado, quando a realização de empréstimos na modalidade custeio da 

pecuária, comportamento que não se perpetua na modalidade investimento, exceto para 

o município de Parnamirim, onde não houve nenhuma solicitação de recursos junto ao 

PRONAF, seja nas modalidades investimento ou custeio, tanto para a agricultura como 

para pecuária.  
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Mapa 07: Rio Grande do Norte – Distribuição espacial dos contratos e recursos acessados via PRONAF, 

 para custeio da pecuária (2012) 
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Mapa 08: Rio Grande do Norte – Distribuição espacial dos contratos e recursos acessados via PRONAF, 

para realização de investimento na pecuária (2012) 
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Acreditamos que tal particularidade deva-se ao fato de nestes municípios as 

principais atividades econômicas estarem ancoradas na prestação de serviços e no 

comércio, os quais visam atender a população local e aos turistas. No caso especifico 

dos municípios localizados no litoral ocidental, destacamos que esta é a área em que há 

um predomínio da atividade canavieira, a qual toma visibilidade em virtude da presença 

dos extensos canaviais e das unidades de processamento da cana de açúcar.  

 Conforme se verificou na pesquisa de campo, principalmente a partir da 

realização das entrevistas, o PRONAF se constitui como uma importante política e fonte 

de subsídios financeiros para os pequenos produtores de leite do estado do Rio Grande 

do Norte, em especial para os que dispõem de menos capital, possuem rebanho com 

baixa produtividade, têm suas propriedades localizadas em áreas longínquas. Por causa 

disso, tais produtores encontram dificuldades para se integrarem ao mercado e assim 

comercializarem a sua própria produção, seja vendendo-a in natura para o consumidor 

ou fornecendo matéria-prima para as unidades de processamento artesanal ou industrial 

de leite.  

 Quando questionados sobre a aplicação dos recursos acessados através do 

PRONAF, as respostas não são divergentes. De modo geral os agricultores entrevistados 

declararam ter aplicado o dinheiro obtido através desta política de crédito, na 

manutenção do rebanho, em especial na compra de ração industrial, suplementos 

vitamínicos, aditivos e suplementos alimentares, sobretudo os concentrados a base de 

milho, sorgo, caroço de algodão (torta ou pasta como é conhecida pelo produtor), farelo 

de algodão e farelo de soja, os quais são utilizados para complementar a ração volumosa 

do gado, composta ainda por pastagens, silagens, raízes, fenos e palhas.  

 Ainda Conforme destacaram os produtores entrevistados, os recursos 

provenientes do PRONAF, sobretudo nos anos anteriores a 2010, eram empregados na 

compra de novas cabeças de gado, especialmente matrizes leiteiras e touros 

reprodutores. No entanto, nos últimos três anos, em decorrência da estiagem continua 

que assola o estado, esta não tem sido uma prática recorrente, uma vez que de modo 

geral, todos os municípios e propriedades rurais do Rio Grande do Norte, em escalas 

diferenciadas, apresentaram redução em seu efetivo de rebanho. Fato este que se deve 

antes de tudo à morte dos animas, a qual decorre da falta de água e escassez dos 

alimentos.  

 Alguns produtores são taxativos ao informarem que os recursos obtidos através 

do PRONAF, são também utilizados na compra de bens materiais para o núcleo 
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familiar, em particular na aquisição de eletrodomésticos, tais como geladeiras, máquina 

de lavar roupas e televisores. Recorrentemente estes informaram também terem 

destinado parte dos recursos para obtenção de motocicletas, estas tendo como funções 

principais servir como meio de transporte para os membros da família e ser o veiculo 

através do qual se realiza a distribuição do leite ora produzido na unidade agropecuária 

familiar.  

 É pertinente elucidar, que na maioria dos casos, os agricultores familiares 

reconhecem que os recursos advindos do PRONAF, não deveriam, ao menos em tese, 

serem empregados para estes fins, no entanto os mesmos afirmam que esta é a estratégia 

mais viável, quando não a única, para a realização de seus sonhos de consumo. 

Conforme assevera Azevedo (2012b) estas são ações que destoam dos objetivos do 

programa, e só se perpetuam no estado do Rio Grande do Norte, bem como no Brasil, 

em virtude da ineficiência da fiscalização, quanto ao emprego dos recursos requeridos 

pelos agricultores familiares.  

 A partir do exposto, percebe-se o quão importante é o PRONAF, no contexto da 

agricultura familiar do estado do Rio Grande do Norte, e como são complexos os seus 

desdobramentos sobre a agropecuária do estado, principalmente quando se pensa a 

articulação deste programa com outras políticas públicas direcionadas para o 

fortalecimento do setor de laticínios.  

 Constatamos ainda na pesquisa de campo, que 70% dos agricultores 

entrevistados que acessaram recursos do PRONAF, participam ainda de outras políticas 

públicas, como o Programa Leite Potiguar e o PPA Leite, muitas vezes na dupla 

condição, de fornecedor e beneficiário. Segundo os produtores de leite é somente com 

os recursos do PRONAF, que se torna possível honrar os compromissos assumidos 

junto às outras políticas direcionadas para a dinamização do setor, da mesma forma que 

é especialmente com os recursos incididos do pagamento do leite fornecido para a 

execução destas políticas, que se quitam os empréstimos contraídos junto ao PRONAF.  

 Nas linhas que se seguem, envidaremos esforços para analisarmos os 

desdobramentos socioeconômicos e os rebatimentos espaciais, das políticas públicas, 

que em nosso entendimento, são as principais responsáveis pela dinamização do setor 

de laticínios no estado do Rio Grande do Norte.  
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3.3. PROGRAMA LEITE POTIGUAR: uma leitura a partir de seus 

rebatimentos socioeconômicos e espaciais.  

 

No contexto do processo de reestruturação produtiva do setor de laticínios no 

Brasil, foram formuladas políticas especificas para o Nordeste, as quais tinham um 

duplo caráter, inicialmente o de dinamizar o setor industrial de processamento de leite 

na referida região, bem como constituir-se em uma política pública social, de combate à 

fome e subnutrição, fenômenos sóciobiológicos recorrentes nesta porção do território 

nacional, os quais se acentuam nos períodos de longas estiagens.  

Conforme aponta Azevedo (2007), a primeira política formulada com essas 

diretrizes no Rio Grande do Norte foi o Programa do Leite, atualmente nomeado de 

Programa Leite Potiguar, este se caracterizando primariamente como sendo uma política 

compensatória, por meio da qual através da distribuição diária de um litro de leite, se 

presta assistência a famílias carentes, com renda de até um salario mínimo, nas quais 

existem crianças subnutridas, gestantes, nutrizes, idosos e portadores de necessidades 

especiais.  

É importante lembrar que não obstante ao seu caráter social, o Programa do Leite, 

tinha ainda como meta incentivar a industrialização do setor de laticínios no Rio Grande 

do Norte, priorizando, sobretudo a interiorização das unidades industriais de 

processamento, o que contribuiria para a geração de emprego e renda no estado.  

A operacionalização do referido programa, articula diversas instituições públicas e 

privadas, em diferentes níveis da administração pública, ainda que percebamos que as 

ações da esfera estadual, estejam centradas nas questões estruturais do programa, como 

a coordenação geral, monitoramento e normatização. Ao poder público local/municipal, 

cabe a constituição de comissões, as quais têm como principal missão fiscalizar a 

execução do programa e notificar as suas possíveis irregularidades. Na figura 13 

apresentamos um organograma com as instituições envolvidas com a operacionalização 

do Programa do Leite no Rio Grande do Norte.  
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FIGURA 13 – Organograma das instituições públicas e privadas envolvidas na execução do Programa do Leite. 

Fonte: SETHAS, 2004. 

Elaboração: Rafael Pereira da Silva, 2014. 

P  
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Ainda no que se refere à estrutura de funcionamento e operacionalização do 

Programa do Leite/Programa Leite Potiguar, é valido destacar a existência de uma 

hierarquia consolidada no repasse dos recursos inerente ao financiamento deste, tal 

como evidenciado na figura 14. Tal hierarquia instala-se em decorrência do fato da 

realização do pagamento pelo leite adquirido não ocorrer por meio de uma relação 

direta entre o Estado e os produtores, mas é mediada pelas unidades de processamento 

do leite (indústrias de laticínios), as quais são responsáveis pela realização do cadastro 

dos agricultores fornecedores, assim como pelo repasse do pagamento equivalente ao 

leite adquirido para abastecimento do programa.  

 

FIGURA 14: Hierarquia de repasse dos recursos do Programa do Leite 

 
Fonte: SETHAS, 2004 

Elaboração: Rafael Pereira da Silva 

 

No tocante aos montantes financeiros repassados pelo programa em tela, é primaz 

frisar que estes valores são diferenciados, tanto no que se refere ao pagamento do leite 

das espécies, como entre a cota paga aos produtores e as usinas de beneficiamento. De 

modo geral, o valor do litro de leite bovino, fornecido ao programa custa aos cofres 

públicos o valor de 1,80 R$, sendo cerca de 65% (1,15 R$) repassado aos produtores e 

os outros 0,65 R$ retidos pelas usinas como forma de pagamento pelo processamento 
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do produto
21

. Já o litro de leite caprino vem atualmente sendo adquirido ao valor de 2,25 

R$, dos quais 1,60 R$ são repassados para o produtor e os outros 0,65 R$ ficam atidos 

pelas unidades de processamento.  

Acerca destes valores, precisamos notificar que eles resultam de embates 

contínuos entre os produtores, as usinas e o Estado, e que embora sejam superiores a 

outros momentos do referido programa, ainda não são satisfatórios. Segundo os 

produtores fornecedores, os valores praticados pelos mercados institucionais são 

irrisórios, sobretudo em decorrência dos altos custos da manutenção do rebanho nos 

períodos de longas estiagens, estes sendo marcados pelo aumento das despesas com a 

alimentação do gado, pela redução no volume de leite produzido e diminuição da 

qualidade deste produto.  

O valor repassado para as unidades de processamento, também é motivo de 

preocupação e reclames por parte do setor financeiro das empresas, uma vez que 

segundo estes, em alguns momentos do ano, especialmente durante as secas, quando 

ocorre uma significativa redução no volume de leite produzido e processado no estado, 

há também uma redução na margem de lucro e na arrecadação de recursos por parte das 

empresas.  

Conforme os fornecedores entrevistados, neste contexto, torna-se inviável honrar 

os compromissos assumidos juntamente com os consórcios, formados pelas empresas 

processadoras de leite bovino e caprino.  Embora os valores pagos pelo programa sejam 

alvo de reclamações as mais diversas, estes como destacaremos adiante, passaram por 

aumentos progressivos, ainda que não tenham sido suficientes para atingirem os preços 

almejados pelos produtores e proprietários das unidades de processamento.  

 Postas estas questões, faremos agora o esforço de apresentar uma cronologia do 

referido programa, apresentada no quadro 07. Nesta cronologia destacaremos os 

principais eventos ocorridos em cada período estabelecido. Destacamos que os 

intervalos de tempo aqui delimitados correspondem ao período de gestão dos sucessivos 

governos do estado do Rio Grande do Norte, desde o ano de 1986, quando o programa 

foi idealizado.  

                                                           
21

 Lembramos o processamento industrial ou artesanal do leite, origina ainda uma serie de subprodutos 

que possuem valor comercial, dentre estes a nata, matéria prima para fabricação de cremes e manteiga. 

No caso particular do processamento artesanal, um dos principais subprodutos gerados é o soro, o qual é 

utilizado como alimentação para animais, a exemplo dos corpos, que como veremos se constituí em 

alguns casos como um subproduto da pecuária.  
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1986 – 1989 

Geraldo Melo 

1990 – 1994 

José Agripino Maia 

1995 – 2002 

Garibaldi Alves Filho 

2003 – 2010 

Wilma de Farias 

2011 – Atual 

Rosalba Ciarlini 

  

 

 
 

 

o Suspensão do Programa 

do Leite  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Reativação do Programa 

o Aumento na quantidade 

de recursos destinados a 

execução do programa  

o Expansão da área de 

abrangência do programa 

o Adoção do leite caprino 

no programa 

o Consolidação do 

Programa do Leite 

enquanto política de 

governo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Permanência do 

programa na agenda de 

atuação do governo  

o Periodicidade de atrasos 

na realização do repasse 

dos recursos para usinas e 

produtores 

o Desligamento de 

produtores 

o Criação do Consórcio 

Leite Potiguar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Fragilização do Programa  

o Redução dos recursos 

investidos no programa  

o Diminuição no número de 

beneficiários. 

o Municipalização da operação 

do programa. 

 

 

 
Fonte: Azevedo (2007); Oliveira (1996), Melo (1999)

22
. 

Elaboração: Rafael Silva. 

                                                           
22

 Partes das informações apresentadas, de modo particular, para o período posterior a 2003, foram obtidas durante a realização da pesquisa de campo.  

o Criação do Programa 

do Leite 

o Financiamento pelo 

governo federal 

o  Implantação pontual  

do programa 

Quadro 07: Cronologia dos eventos associados ao Programa do Leite no Rio Grande do Norte 
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Implantado incialmente no ano de 1986, na gestão do então governador do estado, 

Geraldo José da Câmara Ferreira de Melo (1986-1989), sendo totalmente financiado 

com recursos repassados do governo federal. Ao Governo do estado cabia nesse 

momento somente as atribuições referentes à execução do programa, as quais 

correspondiam basicamente à seleção e contratação das unidades de processamento do 

leite, que nesse momento concentravam-se na cidade de Natal ou em seu entorno 

imediato, recebimento do leite junto às indústrias e monitoramento da distribuição deste 

produto junto às famílias beneficiarias do programa (AZEVEDO, 2007).  

 Em 1990, dada as divergências políticas existentes entre o ex-governador, 

Geraldo Melo, e o recém-empossado gestor do estado, José Agripino Maia, o Programa 

do leite é interrompido, sob a alegação que do ponto de vista dos custos (encargos 

financeiros para os cofres públicos), somados aos benefícios (desdobramentos 

econômicos e sociais), não era viável a manutenção do referido programa (AGUIAR, 

2003). 

 Passados quatro anos da gestão do senhor Agripino Maia, e na sequência, eleito 

como governador, Garibaldi Alves Filho (1995 a 2002), o Programa do Leite é 

restaurado, agora sendo subsidiado em 85% pelo governo estadual e recebendo uma 

contrapartida de 15% dos recursos do governo federal, que juntos arcavam com um total 

de quase 5.000.000.00 R$ mensais (SETHAS, 2004), tal como permaneceu até meados 

de 2013, quando o programa passou por uma redefinição, a partir da qual se restringiu o 

número de beneficiários e diminui-se o volume de recursos gastos com a execução do 

programa.  

 Em nossa compressão é nesse período que o Programa do Leite no Rio Grande 

do Norte, passa pelo seu momento fausto, o que é evidenciado pela expansão no 

programa, seja no que se refere ao número de beneficiários, seja no volume de recursos 

investidos ou no número de municípios atendidos.  

 No ano de 1995 quando foi reativado, o Programa do leite é retomado de forma 

tímida, tendo como área de abrangência somente 31 municípios do estado, nos quais era 

distribuído um total de 30.515 litros de leite dia, gerando um gasto mensal de 

662.175,50 R$ (MELO,1999). No ano seguinte, o programa expande-se e passa a 

atender cerca 60% dos municípios do estado, tal como apresentado no mapa 09.  
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Mapa 09: Rio Grande do Norte – Área de abrangência do Programa do Leite (1996) 
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Dada a expansão na abrangência espacial do programa, verificou-se também 

nesse período um aumento significativo no número de beneficiários, que passa a ser de 

73.717, nos 103 municípios então atendidos. Entre os anos de 1995 e 1996 há um 

aumento de 42% dos recursos investidos no programa, que nesse momento totalizam 

1.599.658,90 R$ mensais. O ano de 1997 será igualmente marcado por avanços no 

desenvolvimento do referido programa, que agora passa a atender 135 municípios, 

beneficiando um total de 85.027 pessoas, passando a custar para os cofres públicos um 

total de 1.845.085,90 R$ por mês, o que representa um aumento próximo a 170% se 

comparado com o investido em 1995, quando o programa é novamente incluído na 

agenda de ações do governo do Estado (AGUIAR, 2003). 

 Em 1998, último ano do primeiro mandato do então governador, Garibaldi Alves 

Filho, o Programa do Leite passou a atender a totalidade dos municípios do Rio Grande 

do Norte, atingindo nesse momento a marca dos 120.000 beneficiários, custando agora 

aos cofres públicos exatos 2.604.000.00 R$ mensais (SETHAS, 2004).  

No mês de abril do referido ano o Programa do Leite, passa por uma inovação, 

passando a fornecer em alguns municípios também o leite de Cabra, produto que nesse 

momento era processado exclusivamente pela Associação dos Pequenos 

Agropecuaristas do Sertão de Angicos, que recebia 1,00 R$ por cada litro de leite 

caprino processado, enquanto esta e as outras empresas do setor recebiam pelo litro de 

leite bovino, o valor de 0,75
23

 R$, valores estes que eram divididos ainda com os 

fornecedores. Entre abril de 1998 e dezembro de 1999, passa por um boom 

considerável, passando a atender 4.000 beneficiários em 26 municípios do estado, como 

evidenciado no mapa 10, o que contrasta com sua situação inicial quando estava 

circunscritos a somente dois municípios e o ínfimo número de 300 beneficiários 

(MELO, 1999).  

 Como se observa no mapa os municípios atendidos pelo fornecimento do leite de 

cabra, encontra-se espacialmente concentrados nas áreas circunvizinhas ao munícipio de 

Angicos, onde se localiza a primeira unidade de processamento deste produto no Rio 

Grande do Norte. 

  

                                                           
23

 No período de entre 1995 e 2001, o preço pago pelo litro de leite permaneceu 0,75 R$, dos quais 0,42 

R$ eram repassados ao produtor e 0,33 R$ eram destinados ao pagamento da unidade de processamento 

(SETHAS, 2004).  
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Mapa 10: Rio Grande do Norte – Municípios beneficiados pela distribuição de leite de cabra (1999) 
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Em nosso entendimento é nesta ocasião, que o Programa do Leite, consolida-se 

como política social do governo, na gestão do senhor Garibaldi Alves. Não é por acaso 

que o fortalecimento do programa, constitui-se como uma das principais bandeiras na 

campanha eleitoral à reeleição deste político para governador do estado em outubro de 

1998.  

Não obstante ao exposto, duas críticas precisam ser feitas a forma como o 

programa foi desenvolvido nesse período, a primeira diz respeito ao caráter eleitoreiro e 

assistencialista que este programa assume no discurso das elites políticas locais. 

Reconhecendo o nível de pobreza e carência das famílias potiguares que habitam a 

periferia das cidades e as áreas rurais remotas, pois o discurso e a ação política, tenta 

coagir os beneficiários do programa, principalmente pondo em cheque a continuidade 

do mesmo, por parte dos governos sucessores. Precisamos admitir que a falta de 

esclarecimento e a escassez dos bens e direitos básicos, como acesso a saúde e direito a 

alimentação regular, fragilizam os sujeitos, que inconscientemente ou em virtude de 

suas necessidades, legitimam esse discurso e corroboram para a perpetuação destes 

grupos políticos no poder.  

 A outra crítica necessária, diz respeito às precárias estruturas nas quais o 

programa é executado nos municípios e ao sistema de corrupção implantado no amago 

deste. Sobre esta complexa realidade, Azevedo (2007, p. 190), assevera que 

 
durante oito anos de gestão de Garibaldi Alves, o Programa do Leite não 

dispunha de qualquer regulamentação criteriosa que controlasse, 

efetivamente, a operacionalização e o funcionamento do mesmo. Isso 

significou o surgimento, em 2003, de uma série de críticas ao Programa, bem 

como a instauração da CPI do Programa do Leite, responsabilizada de apurar 

as irregularidades administrativas e financeiras durante a segunda fase do 

Programa (1995-2002).  

 

 Não é de nosso conhecimento que a instauração desta CPI, e seus resultados 

comprovadores de irregularidades e de corrupção no funcionamento do Programa,  que 

tenha resultado em denúncias junto ao Ministério Público do Rio Grande do Norte, nem 

tampouco na formalização da acusação e/ou condenação dos envolvidos no sistema de 

corrupção que minava os recursos captados para serem aplicados junto ao programa em 

questão.  

 Destarte esses problemas, fato é que o programa se perpetuou na gestão de 

Wilma de Farias (2003 – 2010), tal qual como vinha sendo executado na gestão 

anterior, sem se verificar significativos aumentos ou reduções, no número de 

beneficiários e recursos investidos.  
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 Fato novo ocorrido neste período foi que pela primeira vez, no ano de 2005, com 

o intuito de se combater, ao menos em tese, as corrupções e as irregularidades existentes 

no programa, abriu-se um processo licitatório para contratação da empresa que seria 

responsável a partir de então, pelo recebimento do leite junto aos produtores, bem como 

pelas etapas de processamento, envasamento e entrega do leite embalado e refrigerado 

nos postos de distribuição, nos distintos municípios do estado.  

É neste contexto que surgem no Rio Grande do Norte, dois consórcios 

estabelecidos entre as unidades de processamento, fornecedoras de leite ao para o 

Programa Leite Potiguar, sejam eles o Consórcio Leite Potiguar, liderado pela APASA 

(Associação dos Pequenos Agropecuaristas do Sertão de Angicos) e composto pelas 

24
24

 usinas que processam o leite distribuído junto ao Programa Leite Potiguar, e o 

Consórcio União, que tem como líder o Laticínio Santa Luzia (Leite Sertanejo), 

localizado na cidade de Pau dos Ferros, o qual é integrado pelo mesmo grupo de, que 

por meio desse consorcio fornecem leite para o PPA. .  

Conforme conteúdos da entrevista com o presidente do Sindicato das Indústrias 

de Laticínios e Produtos Derivados do Rio Grande do Norte (SINDLEITE), as referidas 

organizações surgem, no ano de 2005, quando o governo do estado torna pública a 

livre-concorrência para que empresas de todo o país, pudessem se candidatar como 

possíveis fornecedoras de leite para este programa. Dada a impossibilidade de uma 

única empresa do estado fornecer o leite processado para todos os municípios 167 

municípios do estado, as 23 usinas atuantes no território potiguar, articularam-se 

compondo os consórcios e passaram a ser desde então as únicas fornecedoras de leite do 

referido programa.  

Passada a fase de legalização dos consórcios e submissão da proposta à licitação 

pública, as unidades de processamento, e, maiormente os produtores cadastrados como 

fornecedores de leite para o programa, passaram a encarar um problema que a partir 

desse período tornou-se rotineiro e contínuo, o atraso no pagamento por parte do 

governo estadual para as unidades de processamento, o que em certa medida inviabiliza 

a realização do pagamento aos produtores, que teoricamente deveriam ocorrer 

quinzenalmente, mas que na verdade são efetuados, conforme a realização dos repasses. 

Durante realização da pesquisa campo, constatamos que no ano de 2013, os repasses 

                                                           
24

 Participam do consórcio leite potiguar as seguintes empresas: Leite Chaparral, Leite cem, Leite Saúde, 

Leite bom, Leite Natal, Leite triunfo, Leite Xodó, Leite Babi, APASA, Leite Ilbasa, Leite Marina, Leite 

Lagoa Nova, Leite Ila, Leite oestano, Leite Tapuio, Leite Sertanejo, Leite Coamtal, Leite Oestano, Leite 

Seridó, Leite Caicó, MasterLeite, Leite Sertão, Leite Nutrivida. Unidade de laticinios Santana.  
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foram atrasados em 9 quinzenas, no período compreendido entre março e julho do 

referido ano.  

Tal realidade fez com que inúmeros produtores em todas as áreas do estado, 

pedissem desligamento do programa, uma vez que com os atrasos cada vez mais 

frequentes e longos, tornava-se inviável a permanência destes no programa, pois para 

muitos deles a produção e a comercialização do leite se constitui em sua principal fonte 

de renda e meio de reprodução social.  

Os que permaneceram não escondem o seu descontentamento com a gestão do 

programa, e são unanimes em afirmar que o programa do leite seria muito bom, se 

fossem cumpridos minimamente o calendário de repasses/pagamentos. Tal insatisfação 

fica clara na fala do agricultor familiar entrevistado no município de São Francisco do 

Oeste, que desapontado afirma “Nós permanece colocando leite aqui na usina, porque 

não temos muita opção, só tenho três saída, ou coloco leite aqui pro programa, ou 

vendo pro atravessador, ou o leite boia lá no curral”. Como bem se observa é sofrível a 

situação a qual estão submetidos os pequenos produtores de leite no Rio Grande do 

Norte, e tal cenário de adversidades, fortalece ainda mais a atuação do atravessador, que 

embora pague menos do que os programas estatais, mas realiza o pagamento no ato da 

compra, o que é visto por alguns pequenos produtores como sendo uma virtude, uma 

vez que eles (os produtores) e suas famílias possuem necessidades imediatas.  

Nesse sentido a fala de um produtor entrevistado em um assentamento na zona 

rural do município de Mossoró, torna-se bastante ilustrativa, quando este afirma; “A 

gente ta aqui trabalhando no pesado porque precisa. Eu e minha família passamos o 

dia trabalhando com o gado, vivemos disso. Aqui não tem outro meio de vida e viver 

assim ta ficando ruim amigo, pois quem tem fome não pode deixar para comer amanhã, 

quem ta doente precisa de remédio hoje né. Por que é que todo mundo que trabalha 

recebe, e pra pagar a gente é essa demora?”. 

Tais problemas não foram sanados na gestão da governadora Wilma de Farias, e 

acentuaram-se de forma ainda mais perversa no atual governo, comandado por Rosalba 

Ciarlini. Nesta gestão os atrasos tornaram-se ainda mais prolongados, e durante o ano de 

2013, após uma longa demora nos repasses, correspondentes aos meses de março a 

setembro do referido ano, chegou–se a cogitar o aniquilamento do programa do leite, 18 

anos após este ser reimplantado. Em consequência deste período de atraso, somados a 

outros fatores que desconhecemos, uma das maiores unidades de processamento de leite 

do estado, a Bom Jesus Agropecuária e Indústria LTDA, popularmente conhecida como 
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Leite Cacau, fechou as suas portas, desligando-se do consórcio leite potiguar em 

meados de 2013. Caso similar ocorreu com o Laticínio São Pedro, ou Leite Mariana, 

localizado no município de Pedro Avelino, a qual processava leite exclusivamente para 

o programa, e dadas as impossibilidades de permanecer nessa situação, transformou-se 

no segundo semestre de 2013 em uma queijeira.  

Todavia, com o pagamento do débito contraído junto às unidades de 

processamento e aos produtores, em decorrência dos meses em atraso, decidiu-se pela 

permanência do programa, no entanto com drásticas reduções no número de 

beneficiários e no volume de recursos investidos no programa, os quais são 

visivelmente percebidos nos mapas 11 e 12. Acreditamos que o Programa Leite 

Potiguar só não foi totalmente extinto, em virtude do temor pelas repercussões sociais e 

políticas que uma atitude desta natureza poderia acarretar no cenário político estadual.  

Não temos dúvida de que qualquer gestor, que ousar por fim neste programa, 

será cobrado duplamente por este ato, primeiramente porque terá sua popularidade 

afetada, na medida em que parte significativa da população carente do estado é 

beneficiaria desta política, algumas tendo nela a única fonte segura para provimento de 

suas alimentações. Nesse sentido, Azevedo (2007/2012a) já alerta para o fato que o grau 

de dependência e vulnerabilidade socioeconômica das famílias beneficiárias do 

Programa do leite e de outras políticas de combate à pobreza, terminam por influenciar 

na decisão dos votos para as eleições municipais, estaduais ou federais, a partir de uma 

lógica de sujeição e dependência a estas políticas de caráter compensatório.  

Diante do exposto, é preciso atentar para o fato de que tal ação acarretaria ainda 

possíveis reações adversas por parte dos empresários do setor, uma vez que em sua 

maioria as indústrias de laticínios do estado são dependentes deste programa, algumas 

destas funcionando somente por causa do fornecimento para o mesmo.  
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Mapa 11: Rio Grande do Norte – Programa Leite Potiguar 

Número de beneficiários e percentuais de leite bovino e caprino distribuído por município (2010)
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Mapa 12: Rio Grande do Norte – Programa Leite Potiguar 

Número de beneficiários e percentuais de leite bovino e caprino distribuído por município (2014) 
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As reduções no Programa do Leite Potiguar fizeram-se sentir não só na redução 

do número de beneficiários, e, por conseguinte no volume de leite distribuído, seja ele 

bovino ou caprino, mas também no valor dos repasses efetuados para a execução do 

programa, conforme podemos observar nos dados da tabela 06.  

 

Tabela 06: Rio Grande do Norte – Síntese comparativa da redução ocorrida no 

Programa leite Potiguar (2010/2014) 

 

Variável  
2010 2014 

Nº de beneficiários do leite 

bovino  

113.425 51.191 

Nº de beneficiários do leite 

caprino 

4.237 3.932 

Total de litros de leite 

distribuídos por dia  

117.662 55.123 

Valor destinado ao pagamento 

quinzenal (R$) 

3.205.473,75 1.514.861,97 

FONTE: EMATER, 2013. 

 

De acordo com os dados disponibilizados pela EMATER/RN (2013), órgão 

responsável pela execução do programa leite potiguar, os recursos destinados ao 

programa do leite por quinzena diminuíram 52,74% passando de R$ 3.205.473,75 em 

2010 para R$ 1.514.861,97, em 2013, enquanto o número de beneficiários passou de 

117.662 para 55.123, o que representa uma redução de 53,15% no número de pessoas 

assistidas pelo programa.  

Desde a sua gênese, o Programa Leite potiguar tem beneficiado um número 

maior de pessoas com a distribuição de leite bovino. Sobre este fato é importante frisar 

que dos 167 municípios do estado, 123 recebiam apenas leite bovino, enquanto outros 

44 recebiam leite bovino e caprino. Conforme se observa nos dados apresentados na 

tabela 07, os repasses quinzenais para o pagamento do leite bovino, bem como o 

número de beneficiados, diminuíram 54,87% entre 2010 e 2013, enquanto o número de 

beneficiários do leite caprino diminuiu apenas 7,2%. No entanto ainda que a redução do 

número de beneficiários do leite caprino tenham sido mínima em comparação aos do 

leite bovino, isto se deve ao fato de que estes primeiros representam um universo 

infinitamente menor. Para os municípios que recebiam leite bovino e caprino a redução 

dos repasses variou entre 23% e 54%, e o número de beneficiários diminuiu entre 25% e 

54%. 

Ano 
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Apesar dessa redução, o município de Natal permanece com o maior número de 

pessoas cadastradas no Programa do Leite, totalizando 8.313 beneficiários, ainda que 

isto represente uma diminuição de aproximadamente 54% em relação a 2010.  Para a 

execução do referido programa na capital do estado, serão repassados em 2014, por 

quinzena, o total de R$ 226.957,68, valor que apresenta uma queda de 

aproximadamente 54% em relação a 2010 (EMATER, 2013).  

Mossoró, segunda cidade com o maior número de beneficiários no estado, 

apresenta 5.176 favorecidos pelo programa em 2014, dado esse posterior a realização de 

um corte de 53% dos beneficiados em relação a 2010. O terceiro município do estado 

em número de beneficiários e repasse de recursos para a efetivação do Programa Leite 

Potiguar é Parnamirim, que receberá a partir de 2014 52.688,37 R$ por quinzena, valor 

este que apresenta uma redução de 54,87% em relação a 2010, atendendo a 1.951 

beneficiários, este apresentando uma diminuição de 54,87% em relação a 2010. Já em 

Ceará-Mirim, o referido programa abrangerá em 2014, 1.849 beneficiários, gerando 

despesas quinzenais de R$ 49.910,17 aos cofres públicos estaduais. No município de 

Currais Novos, localizado na região do Seridó Potiguar, o programa passou a 

contemplar em 2014, 1.379 pessoas, passando a ter uma receita quinzenal de 37.850,87 

R$ (EMATER, 2013). 

Na grande parte dos municípios do RN a redução no número de beneficiários e 

de recursos destinados ao programa, variou entre 50% e 55%, no entanto é possível 

verificar algumas exceções, a exemplo do município de Itaú, que apresentou redução de 

25% no número de beneficiados e 23% nos valores repassados por quinzena. Porém 

esse valor foi uma exceção, uma vez que este é o único município do estado que recebe 

mais leite caprino, o qual de modo geral apresentou uma redução de 7,2%, em 

detrimento ao bovino onde as reduções em número de beneficiários e de recursos foram 

de em média redução de 54,87% (EMATER, 2013). 

Outra alteração significativa na execução do Programa Leite Potiguar, ocorrido 

na atual gestão estadual, foi o desenvolvimento de ações que visam descentralizar o 

programa, sobretudo fomentando a municipalização das etapas de controle do 

recebimento do leite, distribuição e fiscalização, seja das empresas fornecedoras ou dos 

favorecidos pelo programa.  

 É valido frisar que os municípios que aderiram à municipalização do programa, 

não passaram a ter controle sobre a gestão financeira do mesmo, a este respeito, durante 

entrevista com a comissão de execução do programa no estado, seus membros gestores 
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foram enfáticos ao afirmar que “A gestão financeira do Programa do Leite, sempre será 

de domínio do governo do estado. O que está sendo colocado em questão é a 

municipalização das atividades de rotina que envolve a execução do programa, na sua 

gestão
25

”. Como bem se percebe a partir do exposto, este é um processo parcial, e na 

visão dos gestores municipais que se recusam a participar dele, se constituí apenas em 

uma transferência das funções administrativas para o município, o que onera o 

orçamento do executivo municipal, sem que esse passe a ter poder deliberativo sobre 

este programa.  

Este processo encontra-se em curso desde o ano de 2012, e atualmente já se 

efetivou em 16 municípios, outros 108 encontram-se em processo de municipalização e 

43 se recusaram definitivamente em aderir a esta proposta do governo, tal como 

evidenciado no mapa 13. A região do Seridó apresenta-se no contexto do estado, como 

sendo aquela com a maior resistência a ocorrência deste processo. Nesse sentido é 

valido frisar que dos 23 municípios que compõe a região, somente Jardim do Seridó 

aderiu totalmente à municipalização (EMATER, 2013).  

É pertinente notar, que a maior resistência e recusa de adesão a esta proposta 

vem dos municípios, em que as administrações municipais fazem oposição direta ou não 

participam da base aliada do governo, com exceção de alguns poucos casos, a exemplo 

de Mossoró, onde a recusa se justifica, ao menos no discurso, pela escassez de recursos 

humanos a serem destinados para a realização destas atividades junto à execução do 

programa.  

 

                                                           
25

 Informação verbal, obtida em entrevista realizada com o comitê gestor do Programa Leite Potiguar e do 

PAA Leite.  
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Mapa 13: Rio Grande do Norte – Processo de municipalização do Programa do Leite (2013) 
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 Nos municípios onde as prefeituras têm aderido à municipalização, o cadastro e 

o acompanhamento das famílias contempladas pela distribuição diária do leite, tem se 

efetivado através das secretarias municipais de assistência social, de modo mais 

especifico pela casa da família ou pelos Centros de Referência em Assistência Social
26

 – 

CRAS.  

Já nos municípios onde a administração municipal se posicionou desfavorável à 

municipalização do programa, as atividades inerentes à rotina administrativa deste, são 

realizadas pelos escritórios municipais da EMATER – RN, no entanto tal prática tem 

sido motivo de descontentamento por parte do corpo técnico desta instituição, sobre a 

alegação de que não cabe aos mesmos o cumprimento destas tarefas, e que tais destoam 

da missão deste órgão, o qual deveria ter suas ações pautadas na prestação da assistência 

técnica aos produtores rurais. 

 Ainda nesse sentido, precisamos evidenciar que independentemente da adesão à 

municipalização da rotina administrativa do programa, é responsabilidade exclusiva das 

secretarias municipais de assistência social, a realização do cadastramento dos 

beneficiários do programa do leite junto ao Cadastro único do MDS a partir do qual se 

obtém o Número de Inscrição Social (NIS), documento obrigatório para a participação 

em qualquer política social desenvolvida no território brasileiro.  

 Diante dessas questões percebemos claramente que hoje, a forma como vem 

sendo desenvolvido o programa do leite, ancora-se na premissa da descentralização na 

gestão das políticas públicas, a qual se disseminou em todo o Brasil, sobretudo na 

década de 1990, posteriormente a promulgação da constituição federal de 1988. Ainda 

assim reforçamos que a descentralização ocorrida no ceio desta política, é parcial e 

setorizado, uma vez que esta só se faz perceber nas atividades burocráticas e 

administrativas.  

Como bem se percebe, desde a sua institucionalização, o Programa do Leite, tem 

passado por inúmeras mudanças, algumas no intuito de aprimorar estes programas, 

outras resultando da ingerência e descaso da administração pública estadual para com o 

mesmo. Fato é, que não obstante as suas limitações e fragilidades, ao longo destes quase 

20 anos em que vem sendo desenvolvido no Rio Grande do Norte, tal programa tem 

sido basilar no combate a fome e a pobreza no estado, bem como para a dinamização do 

                                                           
26

 O CRAS e a casa da família são programas com funções correlatas, a principal delas sendo a prestação 

de serviço de assistência social as famílias carentes, a partir da oferta de orientações e encaminhamentos, 

seja estes de caráter social, jurídico ou psicossocial. Popularmente de diz que esta é a “porta de entrada” 

para a rede de serviços ofertados pelo Sistema Único de Assistência Social – SUAS. (MDS, 2009).  
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setor industrial na cadeia produtiva do leite, ainda que este sofra crítica de ambos os 

segmentos envolvidos, pois os beneficiários queixam-se por vezes da qualidade e da 

quantidade do leite recebido, os produtores reclamam pelo atraso dos pagamentos e os 

proprietários das unidades industriais de processamento defendem a ocorrência de uma 

inversão na lógica do funcionamento do programa, através da qual as ações 

desenvolvidas deveriam priorizar o segmento econômico produtivo, beneficiando, 

sobretudo, as indústrias, e que o caráter social deveria ser somente a resultante final das 

ações pleiteadas no sistema produtivo do leite.  

Atualmente no Rio Grande do Norte, paralelamente ao programa do leite, vem 

sendo desenvolvido também o PAA Leite, o qual vem reafirmando a importância dos 

mercados institucionais para o setor de laticínios do estado, bem como vem 

possibilitando uma expansão no número de pessoas carentes atendidas por programas de 

combate à fome, se constituindo como mais uma fonte de renda para os pequenos 

produtores de leite do estado.  

 

3.4. O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E A 

REAFIRMAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DOS MERCADOS 

INSTITUCIONAIS PARA O SETOR DE LATICÍNIOS NO RIO GRANDE 

DO NORTE.  

 

No intento de melhor compreendermos o processo de formulação do Programa 

de Aquisição de Alimentos – PAA faz-se necessário realizarmos uma breve explanação 

acerca do contexto no qual este programa é formulado, para assim podermos entender as 

mudanças no panorama político e social que aconteciam no momento de sua formulação 

e implantação.  

A década de 1990 e os primeiros anos do Século XXI são marcados por 

discussões e redefinições no paradigma sobre qual eram formuladas as políticas 

públicas no Brasil, nesse contexto abandona-se a perspectiva setorial e adota-se, ao 

menos em tese e nos discursos oficiais, a perspectiva territorial (HESPANHOL, 2010b). 

Nesse sentido, Hespanhol (2010b, p. 128) enfatiza que neste contexto, “o território 

passa a se constituir numa unidade de referência, um nível de operação e agregação 

adequados para operar o planejamento de ações governamentais e políticas públicas 

visando a promover mudanças no espaço social.” 

No entanto é preciso aqui reconhecer que “a abordagem territorial não é 

protagonista e sim coadjuvante, pois tal perspectiva foi apenas parcialmente adotada e 
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se restringe aos projetos voltados a dinamização de espaços rurais” (HESPANHOL, 

2008, p.12). Tal fragilidade resulta da concepção territorial adotada no programa, onde 

este conceito geográfico e categoria social de análise é definida como 

 

um espaço físico, geograficamente definido, geralmente continuo, 

compreendendo cidades e campos caracterizados por critérios 

multidimensionais, tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, 

a política e as instituições, e uma população com grupos sociais relativamente 

distintos, que se relacionam interna e externamente por meio de processos 

específicos, onde se pode distinguir um ou mais elementos que indicam 

identidade e coesão social, cultural e territorial (MDA, 2005, p.11) 

 

Como bem se percebe a noção de território adotada pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, ainda o reduz a noção de área, o que em nossa visão se 

coloca como um fator limitante no funcionamento deste programa, embora não 

neguemos que mesmo assim, a adoção desta perspectiva se constitui em um avanço.  

Nesse processo de mudança no direcionamento das políticas para o meio rural, 

foi criado em 2003 o Programa Territórios Rurais, alguns destes designados hoje como 

“Territórios da Cidadania”. Tal programa constitui-se em um mecanismo de 

regionalização, que tem como finalidade instituir uma melhor forma de implantação, 

execução e articulação das políticas públicas formuladas com o objeto de dinamizar e 

“desenvolver” as áreas rurais.  

A proposição do Programa Territórios Rurais esta pautada em uma dupla 

inovação, primeiramente a regionalização dos territórios rurais no Brasil, e em segundo 

plano a incorporação da perspectiva territorial no planejamento, formulação, execução e 

avaliação das políticas públicas. A partir da adoção dessa perspectiva conceitual, a 

implementação, avaliação e análise das políticas públicas começou a ser trabalhada pela 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário – 

SDT/MDA, instituída também no ano de 2003. 

De acordo com MDA (2014), atualmente existem no Brasil 194 Territórios da 

Cidadania e 45 Territórios Rurais, dos quais 09 encontram-se no Rio Grande do Norte, 

conforme delimitados no mapa 14. No estado em tela, 08 destes territórios são 

caracterizados como Territórios da Cidadania: Açú-Mossoró, Alto Oeste, Mato Grande, 

Potengi, Seridó, Sertão do Apodi, Agreste Litoral Sul e Sertão Central Cabugi e Litoral 

Norte. No Rio Grande do Norte apenas o Território Trairi é cognominado como 

Território Rural.  
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Mapa 14: Rio Grande do Norte – Delimitação dos Territórios Rurais e dos Territórios da Cidadania  
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O fato de o município estar inserido em um território rural favorece a inserção 

do agricultor familiar no programa em tela, no entanto não assegura a participação 

deste, assim como não elimina as possibilidades de participação de agricultores 

familiares residentes em municípios que não integram os territórios rurais ou os 

territórios da cidadania.  

Na esteira dessas mudanças na orientação política e na perspectiva ideológica de 

formulação das políticas públicas direcionadas para as áreas rurais, o Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) é pioneiro, sendo criado em 2003, com o intuito de 

colaborar com a erradicação da fome e da pobreza no Brasil e, ao mesmo tempo, 

fortalecer a produção agrícola nos estabelecimentos da agricultura familiar. Para isso, o 

programa utiliza mecanismos de comercialização que favorecem a aquisição direta de 

produtos originários da agricultura familiar ou de suas organizações – associações e 

cooperativas, estimulando os processos de agregação de valor à produção e aumentando 

a margem de lucro dos produtores rurais (BASTOS E VIEIRA, 2009).  

Neste programa, parte dos alimentos é adquirida pelo governo diretamente dos 

agricultores familiares, assentados da reforma agrária, comunidades indígenas e demais 

povos e comunidades tradicionais, para a formação de estoques estratégicos e 

distribuição à população, rural ou urbana, em elevado grau de vulnerabilidade social. Os 

produtos destinados à doação são oferecidos para entidades que prestam serviços de 

assistência social, tais como ONGs, instituições filantrópicas, bem como nos 

restaurantes populares, escolas, creches, hospitais, bancos de alimentos e cozinhas 

comunitárias, dentre outras tantas organizações. 

As principais fontes de recursos do PAA advêm dos Ministérios do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), nas modalidades: Apoio à Formação de Estoques 

pela Agricultura Familiar e a Compra Direta da Agricultura Familiar; e do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) que executa as modalidades: 

Compra com Doação Simultânea, e Incentivo à Produção e ao Consumo do Leite, em 

parceria com estados, municípios e com a Companhia Nacional de Abastecimento 

(Conab), tal como esquematizado no quadro 08.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://comunidades.mda.gov.br/portal/saf/programas/paa/2290334
http://comunidades.mda.gov.br/portal/saf/programas/paa/2290334
http://comunidades.mda.gov.br/portal/saf/programas/paa/2290401
http://www.mds.gov.br/
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Quadro 08: Arranjo Institucional do PAA por Modalidade 

MODALIDADE FONTE DO RECURSO EXECUTOR 

Compra Direta da Agricultura Familiar MDS/MDA CONAB 

Apoio a Formação de Estoques pela 

agricultura familiar 
MDS/MDA CONAB 

Incentivo à Produção e Consumo de 

Leite – PAA leite 
MDS 

Estados da região 

Nordeste e Norte de 

Minas Gerais. 

Compra com Doação Simultânea MDS 
CONAB, estados e 

municípios. 
Fonte: MDS, 2010. 

 

Nesse sentido, reconhecemos que um arranjo institucional se esboça para a 

execução deste programa no território brasileiro, a partir das relações estabelecidas entre 

agentes que os integra, sejam eles o Estado, as instituições e os agricultores familiares 

envolvidos em todas as etapas do processo de execução do PAA.    

Do ponto de vista da execução orçamentaria, se compararmos os anos de 2005 e 

2010, percebemos uma evolução com relação aos recursos destinados e quanto ao 

número de agricultores familiares participantes do PAA no território nacional como um 

todo, sendo os valores destinados correspondentes a R$ 333,06 milhões em 2005 e R$ 

680,75 milhões em 2010. Com relação ao número de agricultores familiares tivemos 

uma evolução de 87.292 em 2005 para 155.166 em 2010 (MDA, 2010). 

Como um desdobramento desse programa, tem-se o PAA Leite que foi criado e 

implantando em 2005, obedecendo à divisão do país em Territórios Rurais e tendo 

como metas principais  

 
a) contribuir para o combate à fome e à desnutrição de cidadãos que estejam 

em situação de vulnerabilidade social e/ou em estado de insegurança 

alimentar e nutricional através da distribuição gratuita de leite; e b) fortalecer 

o setor produtivo local e a agricultura familiar, garantindo a compra do leite 

dos agricultores familiares, a preços mais justos e fortalecendo a cadeia 

produtiva (MDS, 2009, p. 02). 

 

Tal modalidade do Programa de Aquisição de alimentos se caracteriza pela 

aquisição do leite produzido por pequenos agricultores familiares, o qual é 

encaminhando as usinas de pasteurização, onde é processado, ensacado e 

posteriormente transportado e distribuído para famílias carentes em situação de 

vulnerabilidade social e risco alimentar, seguindo os parâmetros de uma legislação 

específica que regulamenta o processo e define detalhadamente os critérios de seleção 

dos beneficiários do programa, sejam eles produtores ou “consumidores finais” (MDS, 

2009)   
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 Embora o PAA Leite, tenha sido criado em 2005, sua execução só se torna 

efetiva no Rio Grande do Norte, em 2008 com a criação do Consórcio União, o qual 

agrega as empresas que processam o leite fornecido para este programa, as quais são 

responsáveis também por cadastrar os produtores e declarar a quantidade de leite 

fornecida por cada um deles no sistema do MDS, instituição federal, a qual cabe à 

realização do pagamento direto aos produtores.  

No nosso entendimento, o desenvolvimento deste programa no Rio Grande do 

Norte tem se dado de forma incipiente e pontual, o que contradiz veementemente a 

alegação do desconhecimento acerca da produção de leite em estabelecimentos 

agropecuários de caráter familiar, pois como se observa a partir de dados oficiais 

disponibilizados no sistema PAA Data, é infimamente reduzido o número de produtores 

de leite inseridos no programa, o qual apresentou uma redução de aproximadamente 

62% entre os anos de 2011 e 2012, quando passou respectivamente de 1.516 para 939 

produtores de leite cadastrados no programa.  

Nesse sentido é valido ressaltar que 30 dos 108 municípios que participaram do 

programa em 2011, não permaneceram no ano de 2012, e com poucas exceções, em 

quase todos os municípios potiguares se verificou uma redução no número de 

produtores, tal como observado no mapa 15, no qual apresentamos o percentual do 

número de produtores de leite na agricultura familiar, inseridos no programa em cada 

município participante
27

.  

                                                           
27

 O percentual apresentado foi obtido a partir do estabelecimento da relação entre o número de 

produtores fornecedores cadastrados no programa (PAA DATA, 2012) e o número de estabelecimentos 

da agricultura que produzem leite (IBGE, 2006).  
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Mapa 15: Rio Grande do Norte – Percentual de agricultores familiares inseridos no PAA LEITE (2012) 
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Através da pesquisa de campo constatamos que parte dos produtores que não 

renovaram os seus contratos junto ao programa, assim procederam em decorrência das 

instabilidades climáticas, que assolaram o estado nos últimos anos, o que tem 

comprometido fortemente a produção de leite. Segundo os entrevistados a redução no 

efetivo do rebanho e no volume de leite produzido, tornou inviável o cumprimento dos 

acordos contratuais firmados com o programa, quanto a cota de leite a ser entregue 

diariamente junto às usinas de beneficiamento.  

Quanto à pertinência, viabilidade e concordância acerca da continuidade do 

programa, os produtores são unanimemente favoráveis, e, de forma recorrente afirmam 

que este é o melhor programa desenvolvido até hoje no contexto da agricultura familiar, 

pois elimina a necessidade de comercialização da produção junto a atravessadores e 

suprime a figura de qualquer agente no momento de realização do pagamento do leite 

fornecido, uma vez que o pagamento dos produtos fornecidos ao PAA, independente de 

sua modalidade é realizado de forma direta na conta bancaria dos agricultores 

cadastrados. 

Esta redução no número de produtores tem sido acompanhada de perto pela 

Rede de Controle Social para a implantação do PAA Leite, a qual segundo Bastos e 

Vieira (2009) é composta por entidades governamentais e por representantes da 

sociedade civil organizada, tendo como objetivo auxiliar no processo de execução desse 

programa no Estado. Conforme apontam os autores acima o desafio constante dessa 

rede “é a identificação e a organização dos agricultores familiares para atender as 

demandas do PAA leite no estado” (BASTOS e VIEIRA, 2009, p. 14), pois o que se 

teme é que esse programa seja capturado pelos médios e “grandes” produtores de leite 

do estado, tal como ocorrido com o programa do leite.  

 

Quadro 09: Rio Grande do Norte – Número de produtores, litros de leite 

produzidos e recursos investidos no pagamento dos produtores fornecedores do 

PAA Leite (2011/2012) 

 
Fonte: PAA DATA (Banco de dados 2011 e 2012) 

 

Litros Litros

fornecidos fornecidos

Leite de 

Caba 
521 1.681.947,00 2.186.749,46 354 816.381,00 1.061.295,30

Leite de 

vaca 
995 6.969.868,00 5.575.894,40 585 3.271.044,00 2.617.439,70

Total 1.516 8.651.815,00 7.762.643,86 939 4.087.425,00 3.678.735,00

Produto

2011 2012

Nº de 

produtores

Recursos   

(R$)

Nº de 

produtores

Recursos         

(R$)
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 Diante do exposto no quadro 09, verifica-se que o biênio 2011-2012, foi 

marcado por reduções significativas no programa PAA Leite no Rio Grande do Norte, 

situação que fragiliza ainda mais os pequenos produtores de leite do estado, que em 

inúmeros casos vitimados pela seca, veem suas possibilidades de participação em uma 

política com esse caráter cerceadas pelas limitações impostas pelos condicionantes 

naturais e referendadas pelas perversas relações sociais de produção, que historicamente 

se desenvolveram no semiárido norte-rio-grandense. Essa redução se fez sentir também 

no volume de recursos arrecadados pelas indústrias, como evidenciado no quadro 10.   

 Conforme reflexões desenvolvidas por Azevedo (2007), prevalece a ocorrência 

de relações patriarcais, coronelistas, o apadrinhamento político e subordinação dos 

pequenos agricultores, em especial os produtores de leite, perante as elites políticas 

locais, as quais se aproveitando da carência desses sujeitos e das fragilidades do setor, 

fazem uso dos mecanismos os mais diversos, dentre eles as práticas assistencialistas, 

para reafirmação de seu poderio sociopolítico (AZEVEDO, 2007).   

Os dados oficiais ora apresentados evidenciam as limitações e reduções pelas 

quais vem passando o PAA Leite no Rio Grande do Norte, estas afetando não somente 

os pequenos produtores, ainda que reconheçamos que estes são os principais 

beneficiários deste programa, mas também o setor industrial de processamento do leite 

do estado, que em nossa visão é circunstancialmente dependente dos mercados 

institucionais forjados pelas políticas públicas, direcionadas para o setor, em especial 

pelo programa do leite e pelo PAA Leite.  

 É pertinente notar que a participação dos agricultores nesta política é geralmente 

condicionada pela presença de uma unidade de processamento no entorno próximo ou 

imediato ao de sua propriedade. Nesse sentido chama-nos atenção o que ocorreu entre 

os anos analisados na região do Alto Oeste potiguar, onde se situa a COANTAL, 

empresa que no ano de 2012 deixa de processar leite para o PAA, mas prossegue 

adquirindo o leite dos produtores da região e atuando com sua linha comercial, 

regionalmente conhecida como produtos Gurupy.  
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Quadro 10: Rio Grande do Norte - Volume de recursos destinados às unidades de 

processamento de leite vinculadas ao PAA Leite (2011/2012) 

Laticínio Localização  Recursos 2011 Recursos 2012 

Cooperativa Agrícola de 

Tenente Ananias LTDA 

(COANTAL) 

Tenente Ananias 160.840,16 0 

Laticínios São Pedro LTDA 

(Leite Marina) 
Pedro Avelino 461.503,12 0 

Xodó Laticínios Jacumirim 

LTDA 
Santo Antônio 6.708,00 0 

Cooperativa Agropecuária 

do Assentamento Lagoa 

Nova (Leite Lagoa Nova) 
Riachuelo 6.739,20 0 

NUTRIVIDA Indústria de 

Laticínios LTDA – (Leite do 

Sertão) 

Mossoró 200.785,00 193.710,40 

Laticínios Namorados 

Indústria e Comércio LTDA 

(MASTERLEITE) 
Currais Novos 129.433,20 R$ 149.869,20 

L.S Laticínios LTDA (Leite 

Sertanejo) 

Jardim de 

Piranhas 
56.342,00 0 

Tapuio Agropecuária LTDA 

(Leite Tapuio) Taipu 66.718,60 0 

Laticínio Dois Irmãos  São Francisco do 

Oeste  
137.268,56 45.427,20 

Agropecuária Natal LTDA 

(Leite Natal) Macaíba 207.335,44 R$ 176.967,96 

CEM Indústria e Comercio 

de Produtos Agropecuários 

LTDA (Leite CEM) 

São Gonçalo do 

Amarante 
4.957,68 0 

Laticínio Santa Luzia LTDA 

(Leite Sertanejo) Pau dos Ferros 346.740,68 0 

Leite Xodó Indústria e 

Comercio LTDA Santo Antônio 121.877,60 R$ 45.427,20 

Indústria de Laticínios 

Apodi (Leite ILA) Apodi 216.640,32 R$ 106.052,44 

Laticínios Caicó LTDA 

(Leite Caicó) 
Caicó 209.674,40 R$ 150.823,40 

Cooperativa dos 

Agropecuaristas do sertão 

do Cabugi (COOPASA) 
Angicos 688.865,84 R$ 383.549,40 

Associação dos Pequenos 

Agropecuaristas do Sertão 

de Angicos (APASA) 
Angicos 1.031.470,44 R$ 325.408,20 

Laticínio Santa Terezinha  Janduís 0 R$ 161.619,12 

Maila Macedônia Agro-

industrial LTDA 
Parnamirim 0 R$ 282.245,28 

TOTAL 4.053.900,24 2.021.099,80 

Fonte: PAA DATA (Banco de dados 2011 e 2012) 
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 Não restam dúvidas de que o fato de a referida usina ter se desvinculado do 

programa, tenha refletido diretamente sobre a atividade de pequenos produtores de leite 

da região, o que se torna perceptível quando cruzamos as informações do mapa 15 com 

o quadro 10, e notamos que em decorrência da associação entre este fato e outros 

problemas que afetam o setor, os agricultores familiares de Martins, Antônio Martins, 

Pilões, Alexandria, Tenente Ananias, Rafael Fernandes, Luís Gomes, José da Penha e 

Marcelino Vieira, não permaneceram como fornecedores de leite para o PAA Leite em 

2012.  

 Finalizando esta discussão sobre a dinâmica de execução do PAA Leite no Rio 

Grande do Norte, destacamos a diminuição no número de beneficiários contemplados 

com a distribuição do leite do referido programa tal como evidenciado nos mapas 16 e 

17.  

Sobre esse cenário de arrefecimentos no programa, advertimos que a partir de 

novembro de 2013, apenas 108 municípios do estado receberam recursos do PAA. Se 

comparado ao ano de 2011 representa uma queda acentuada no número de municípios 

onde havia agricultores familiares integrados ao PPA Leite. Entre os anos 2010 e 2012 

os repasses quinzenais para os municípios totalizavam R$ 1.057.698,00, ante R$ 

341.364,86 que serão destinados a partir do final de 2013, o que simboliza uma redução 

de 67,72% no volume de recursos empregados na execução do programa (EMATER, 

2013).  

Neste mesmo período o número de beneficiários de leite caprino apresentou uma 

redução de 50%, diminuindo de 6.192 para 3.068, enquanto o número de beneficiários 

de leite bovino passou de 31.434 para 8.809. Em linhas gerais o número total de 

beneficiários declinou em 68,44%, passando de 37.626 para um total de 11.876 

(EMATER, 2013). 

No Rio Grande do Norte todos os municípios apresentaram redução no número 

de beneficiários do programa. Além do mais, em alguns municípios isso se fez sentir de 

maneira mais notória, como nos casos de Mossoró, Assú, Currais Novos, Caicó e Santa 

Cruz, onde os cortes foram superiores a 60%. Coincidentemente as sedes destes 

municípios se constituem como centros urbanos regionais, detentores de parte 

significativa da população do estado, o que favorece a existência de um número maior 

de beneficiários, de modo que são mais afetadas nos momentos de crises de programas 

dessa natureza.  
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Mapa 16: Rio Grande do Norte – PAA Leite  

Número de beneficiários e percentuais de leite bovino e caprino distribuído por município (2010) 
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Mapa 17: Rio Grande do Norte – PAA Leite  

Número de beneficiários e percentuais de leite bovino e caprino distribuído por município (2014) 
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Ao analisar a realidade vivenciada no âmago da pecuária bovina leiteira no Rio 

Grande do Norte, Azevedo (2007, p.205) assevera que as políticas públicas e os 

programas sociais, as quais possuem como foco o setor de laticínios  

 
criaram tão somente um mercado institucional para um determinado volume 

de produção gerado por uma parte dos produtores, geralmente os maiores. 

Mas não garantiu, necessariamente, preço justo e compatível para toda a 

produção leiteira da pecuária estadual, já que o número de produtores 

inseridos nos Programas é inferior ao universo de produtores atrelados ao 

setor artesanal; este, responsável pela geração de queijos e derivados do leite 

em geral. 

 

Não obstante as avaliações, críticas e reflexões que precisam ser efetuadas 

quanto à forma como as políticas públicas direcionadas para as áreas rurais, 

particularmente aquelas que têm como o foco o setor de laticínios, vem sendo 

implementadas no Rio Grande do Norte, pensamos ser pertinente destacar a importância 

de se propor políticas públicas que alterem as perversas estruturas e as complexas 

relações sociais de produção estabelecidas no campo potiguar. Nesse sentido 

ressaltamos a necessidade de que o agricultor familiar, sobretudo os que desenvolvem 

suas atividades agrícolas na região do semiárido, seja o foco das ações implementadas 

pelo estado, em suas diferentes esferas e escalas de atuação.  

Como veremos no próximo capítulo, o conjunto de políticas públicas 

apresentadas nesta seção, contribuíram de forma significativa para o processo de 

industrialização do setor de laticínios no Rio Grande do Norte, o qual refletiu de forma 

direta na redefinição das relações sociais e técnicas de produção neste ramo da 

economia agrícola.  

Buscando evidenciar essa relação de concorrência e complementaridade entre o 

setor artesanal e a indústria, discutiremos no capitulo seguinte o uso da técnica, a 

industrialização do setor de laticínios e a permanência das unidades de processamento 

artesanal, fatos que resultam em um complexificação das relações de produção 

desenvolvidas no sistema produtivo do leite.  
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CAPÍTULO IV 

 

INDUSTRIALIZAÇÃO, TÉCNICA E RELAÇÕES DE 

PRODUÇÃO NO SETOR DE LATÍCINIOS: UMA LEITURA A 

PARTIR DOS VETORES INDUSTRIAL E ARTESANAL DO  

RIO GRANDE DO NORTE. 

 



189 

 

 

4. INDUSTRIALIZAÇÃO, TÉCNICA E RELAÇÕES DE PRODUÇÃO NO 

SETOR DE LATICINÍOS: UMA LEITURA A PARTIR DOS VETORES 

INDUSTRIAL E ARTESANAL DO RIO GRANDE DO NORTE.  

 

 A modernização da cadeia produtiva do leite no Rio Grande do Norte é marcada 

por várias contradições, fragilidades e descontinuidades, ainda que percebamos, mesmo 

que de modo pontual, convergências, avanços e continuidades nesse movimento de 

transformação, o que evidencia o seu caráter processual e contraditório.  

 Ao problematizarmos a ocorrência dos eventos modernizantes do setor de 

laticínios no território potiguar, intuímos que este se da de forma tardia e acelerada.  

Assim o interpretamos, pois entendemos que o estado se insere de forma lenta e gradual 

nesse processo, principalmente quando o analisamos no contexto do território nacional, 

onde tal processo ocorre de forma mais intensa nas regiões Sul e Sudeste, sobretudo 

entre as décadas de 1960 e 1990, só se fazendo perceber de forma mais contundente no 

território potiguar durante a década de 1990, período marcado pela emergência dos 

mercados institucionais.  

 Contraditoriamente, desde o seu início, este processo tem ocorrido de forma 

bastante acelerada no território potiguar, se pensado a partir do contexto regional no 

qual o estado está inserido, onde a adoção de novas bases técnicas e a instalação das 

unidades industriais de processamento do leite, só foram impulsionadas na década de 

1990, a partir da formulação e execução das políticas públicas direcionadas para a 

região Nordeste, tais como Programa do Leite e o PAA Leite,  os quais como dito 

anteriormente tinham como meta o combate a fome e o fomento à dinamização do setor 

de laticínios na referida região.  

  É bem verdade que os objetos técnicos empregados na pecuária leiteira, não 

possuem uma distribuição espacial igualitária no território potiguar. Estes se 

concentram em algumas áreas especificas, sobretudo nas microrregiões Agreste e Seridó 

Potiguar, onde observamos uma maior dinamicidade do setor de laticínios no estado.  

 Apresentando estes apontamentos iniciais, destacamos que o principal objetivo 

deste capítulo, é apresentar uma leitura, de caráter geográfico, sobre o processo de 

industrialização, uso da técnica, bem como acerca das relações de produção, 

engendradas nos interstícios do setor de laticínios potiguar.   

 Para a construção do capitulo, realizamos uma revisão bibliográfica e uma 

pesquisa documental, apesar do escasso material disponível, acerca do processo de 

industrialização do setor de laticínios no estado, bem como recorremos a informações 
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disponíveis no cadastro industrial do RN, realizado pela FIERN - Federação das 

Indústrias do Rio Grande do Norte, no ano de 2008, e atualizado pela ultima vez em 

2012. Desse sistema de dados coletamos informações referentes ao número de postos de 

trabalho criados por cada empresa do setor, ano de fundação, localização e sobre os 

derivados lácteos produzidos em cada unidade de processamento.  

 Na análise sobre a dinâmica do setor industrial na cadeia produtiva do leite, 

faremos uso ainda de informações coletadas durante a realização da pesquisa de campo, 

realizada entre julho e novembro de 2013, onde visitamos aproximadamente 80% das 

indústrias de laticínios existentes no estado.  

 No segundo item deste capítulo lançamos olhar sobre a realidade vivenciada 

pelos pequenos produtores de leite, bem como refletimos sobre os problemas que 

acometem o setor artesanal de processamento deste produto. Para este fim elaboramos 

algumas ponderações a partir de nossas observações in locus, bem como nos apoiamos 

em dados oficiais, os quais nos permitem compreender melhor as contradições e reveses 

dessa atividade econômica e prática social tão importante para o homem do campo, em 

especial na região do Seridó Potiguar.  

 Para discutirmos o uso da técnica nesse sistema produtivo do leite no Rio 

Grande Norte, recorremos a leitura de autores que têm empenhado esforços no intuito 

de apresentar uma abordagem geográfica no que concerne aos estudos da técnica, dentre 

eles, Armando Correia de Silva (1987), David Harvey (2013a/2013b) e Julia Adão 

Bernardes (2005), não obstante a revisão bibliográfica de autores clássicos nessa 

discussão como Jacques Ellul (1968) e Ortega y Gasset (2009).  

 Para ilustrar as informações apresentadas neste subcapitulo do trabalho, faremos 

uso de dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), provenientes especificamente do Censo Agropecuário (2006), Pesquisa 

Trimestral do leite e Pesquisa Pecuária Municipal. Tais dados abarcam o uso de tanques 

de resfriamento, utilização de ordenhas mecânicas, transferência de embriões, realização 

de inseminação artificial, confinamento de rebanho e rastreamento animal. 

Neste capítulo, sempre que julgamos pertinente atentamos para as relações 

sociais de produção que possibilitam a perpetuação da atividade laticinista no estado, as 

quais são marcadas por conflitos diversos e lógicas de atuação distintas, como veremos 

nas linhas que seguem. De antemão informamos que embora tenhamos canalizados 

significativos esforços na construção desta análise, ela ainda assim se constitui como 

parcial e incompleta, fato que se deve incialmente ao fato de a realidade ser bastante 
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complexa, dinâmica e mutável, o que não nos permite propor leituras completas e 

acabadas do real, sobretudo quando este é pensado a partir da perspectiva dos processos 

socioespaciais, como no caso do trabalho ora apresentado.  

 

4.1. O QUE A TÉCNICA E A TECNOLOGIA REVELAM SOBRE O 

SISTEMA PRODUTIVO DO LEITE NO RIO GRANDE DO NORTE? 

 

 Historicamente a técnica se constituiu em um vetor do processo de 

modernização das atividades econômicas, bem como num fator primordial no contexto 

da reestruturação produtiva e espacial, eventos indissociáveis que continuamente dão 

origem a novas formas espaciais ou redefinem funcionalidades previamente 

determinadas, impulsionando desse modo um conjunto de mudanças na organização 

espacial do sistema mundo.  

 Embora sejamos levados a pensar que o uso e o desenvolvimento da técnica, são 

eventos recentes, tal proposição não é verídica, pois novo é o status e a rapidez com que 

os artefatos técnicos tem se difundido sobre os territórios, condicionando as formas de 

vida e reprodução socioeconômicas possíveis de se efetuarem em cada lugar. 

 De acordo com as reflexões desenvolvidas por Ellul (1968), a história de 

desenvolvimento do homem é, em certa medida, uma cronologia da técnica, na medida 

em que toda a relação estabelecida entre o homem e seu espaço de vivencia são relações 

mediadas pelo uso de um conjunto de artefatos, as quais por meio do trabalho possibilita 

a adequação das condições naturais aos interesses dos distintos grupos sociais. Nesse 

sentido atentamos para o fato de que a técnica é o elemento de mediação não somente 

dos homens com o meio natural, mas é igualmente o instrumento de interposição das 

relações entre os sujeitos e o conjunto dos objetos socialmente construídos (ORTEGA 

Y GASSET, 2009).  

 Nessa perspectiva o referido autor enfatiza que toda técnica é social e sociável, 

pois estas são sempre resultantes do aprimoramento do trabalho humano, tal como são 

passiveis de assimilação pelos diversos grupos sociais construídos (ORTEGA Y 

GASSET, 2009). Nesse sentido alertamos para o fato de que esta apropriação da 

técnica, não é homogênea, pois o seu uso ocorre de forma, socialmente, seletiva e sua 

distribuição espacial manifesta-se de maneira descontinua.  

 Embora a técnica, seja comumente pensada como um elemento disseminador do 

novo, é preciso que relativizemos os seus impactos e eficiência, pois como destaca 

Sánches (1991), a implementação de um mesmo objeto técnico em lugares diferentes, 
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pode apresentar rebatimentos igualmente distintos, o que evidencia a influencia que as 

condições matérias, as forças politicas e a forma de organização exercem sobre esta 

primeira, assim como é influenciada por esta. Reconhecemos nesse ponto que embora as 

técnicas sejam em sua maioria, hegemônicas e universais, a adoção destas deve se dar a 

partir do reconhecimento das condições especificas do lugar, haja vista que no curto 

prazo tais objetos ou estruturas caem na obsolescência, inúmeras vezes programada, 

impulsionada pela ineficiência ou inadequação então constatada. 

  Ao longo dos distintos períodos históricos, a técnica e a ciência apresentam uma 

relação simbiótica, por meio da qual se influenciaram mutuamente, sendo possível 

afirmar que o progresso da ciência é igualmente acompanhada pelo avanço da técnica, 

bem como através da emergência da tecnologia, caracterizada pela ampla capacidade de 

reprodução dos objetos técnicos, capazes de replicar contínua e progressivamente 

atividades programadas, estas sendo em sua maioria de natureza mecânica (HARVEY, 

2013a). 

 É nesse contexto que o conhecimento e a ciências, de modo particular as de 

natureza aplicada, convertem-se em forças produtivas, tornando-se um elemento 

constitutivo do processo de (re)produção acelerada e acumulação ampliada do capital, 

passando a ser então um componente essencial do capitalismo contemporâneo 

(HARVEY, 2013a).  

 Por meio dessa articulação entre técnica, tecnologia e ciência, as grandes 

empresas, corporações e instituições financeiras, puderam paulatinamente aumentar as 

suas margens de lucros e diminuir os custos das etapas essenciais de um processo 

produtivo, sejam elas a produção propriamente dita, a circulação e a distribuição das 

mercadorias, realidade que só foi viabilizada por meio das inovações tecnológicas.  

 Conforme destaca Harvey (2013b) a incorporação das tecnologias e a adoção de 

sistemas técnicos modernos nos processos produtivos, são motivados de modo 

particular pela possibilidade de elevação nos índices de produção, melhorias dos 

padrões de qualidade e expansão dos lucros, no entanto, no entanto, tais mudanças não 

ressoam com a mesma intensidade e propósito sobre o mundo do trabalho ou sobre as 

dinâmicas sociais.  

 A intensificação no uso das maquinas, tem desencadeado um processo perverso 

de ultra especialização e marginalização das relações de trabalho, tal como tem 

favorecido uma diminuição paulatina no corpo de empregados das empresas, pois cada 

vez mais o desenvolvimento técnico e cientifico tem possibilitado o surgimento de 
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máquinas com maior capacidade produtiva em intervalos cada vez mais reduzidos de 

tempo. Tal fato permite-nos dizer que o tempo da produção, industrial ou agrícola, é 

cada vez mais o tempo das máquinas, as quais tem seu ritmo estabelecido pelo 

desenvolvimento tecnológico e pelos ditames do capital.  

 Nas palavras de Silva (1987) a aquisição crescente de máquinas pelos setores 

industriais e do agronegócio, corroboraram não somente para a tecnificação das 

atividades econômicas, mas possibilitaram também o aparecimento e a composição do 

capital técnico das empresas, o qual tem suas origens “no momento em que a tecnologia 

incorporada à máquina e a tecnologia aprendida pelo trabalhador ganham autonomia 

como capital de serviços, na pessoa do trabalhador especializado e qualificado em 

serviços, que opera não com a prática, mas com a técnica” (SILVA, 1987, p.117). 

 Esse processo, que caracteriza-se pela substituição do trabalho morto em 

detrimento do trabalho vivo, foi responsável por alterações substancias nas relações 

sociais e técnicas de produção estabelecidas, sobretudo no interior das indústrias, pois 

neste contexto, partes significativas das funções anteriormente desenvolvidas pelos 

operários que compunham o quadro de funcionários das empresas, são agora realizadas 

por um número reduzido de operadores de máquinas, os quais executam as instruções 

repassadas pelos programadores de sistemas automatizados, sendo estes últimos os 

maiores responsáveis pela qualidade das mercadorias fabricadas na linha de produção.  

Partindo desse entendimento Bernardes (2005), assevera que o processo de 

modernização conservadora pelo qual passou o Brasil, não mais representou que um 

conjunto de ações de natureza público-privada, ancoradas na implementação de grandes 

estruturas territoriais e de pacotes tecnológicos, direcionados para os diferentes setores 

da economia, dentre os quais merece destaque a indústria e a agropecuária.  

Se na indústria, como anteriormente exposto, as mudanças na base técnica se 

fizeram perceber por meio do acréscimo de máquinas ao processo produtivo, na 

agropecuária também se fará sentir pelo mesmo motivo, bem como pelas mesmas 

razões e circunstâncias. Ressaltamos que no Brasil, o processo de industrialização e 

modernização da agropecuária, ocorreu concentrando-se com mais intensidade nas 

regiões Sul e Sudeste, as quais historicamente apresentaram maiores capacidades de 

captação de recursos e atração de indústrias de diferentes ramos, de diversos portes e 

com dinâmicas particulares.  

No contexto do Nordeste, região que se insere de forma perversa e tardia nesse 

processo, os estados da Bahia, Pernambuco e Ceará despontaram como os estados onde 
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ambos os conjuntos de eventos ocorreram de forma mais significativa, fato que levou 

esses estados a se tornarem os mais dinâmicos da região em diversas atividades 

econômicas, sejam elas de caráter industrial ou agrícola, sem que fosse alterada as 

estruturas sociais marcadas por exclusão e desigualdade social.   

O Rio Grande do Norte em nosso entendimento participa de forma parcial desses 

processos, ainda que mudanças significativas tenham se realizado nas últimas décadas, 

sejam elas impulsionadas pela instalação de indústrias de médio ou pequeno porte em 

diversos ramos, seja pela consolidação de empresas do agronegócio, sobretudo das que 

trabalham com a produção de frutas irrigadas, a exemplo da Del Monte Frash (figura 

15), agroindústria especializada na produção de banana, ainda que também produza 

melão em área reduzida e com menor escala.  

 

 
Figura 15 – Plantação de banana em fazenda do grupo Del Monte Frash no munícipio de 

Ipanguaçu.  
Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de Campo – Ipanguaçu/RN – Agosto de 2013. 

 

 

 Já no setor de laticínios não se tem a atuação de grandes indústrias, pois nessa 

atividade prevalece a atuação das associações, cooperativas e pequenas indústrias locais, 

que trabalham no intuito de atender as demandas do mercado intra-estadual, 

institucional ou não.  

 Quanto ao uso dos objetos técnicos empregados na agropecuária, o Rio Grande 

do Norte se apresenta como uma área onde a presença destes se faz de maneira pouco 

expressiva e descontinua do ponto de vista territorial, ainda que o emprego dos artifícios 

dotados de funcionalidades cada vez mais sofisticadas e bem definidas seja realidade 

recente e em expansão no estado.  
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  Desse modo, um dos principais pontos de partida para se compreender a 

dinâmica recente da agropecuária no Brasil é analisar o uso da técnica, que em 

diferentes momentos, a partir de sua disponibilidade e localização, determinam as 

formas de produção existentes no campo brasileiro (ARRUZZO, 2005). Para analisar a 

utilização da técnica na pecuária bovina leiteira do Rio Grande do Norte adotaremos 

como variáveis: o uso de ordenhadeiras mecânicas, a distribuição espacial dos tanques 

de resfriamento de leite, a realização de transferências de embrião e a inseminação 

artificial, bem como a prática do confinamento do rastreamento animal. 

 Nesse sentido, antecipadamente frisamos que embora a concentração dos objetos 

técnicos associados à pecuária, incidem sobremaneira em três porções especificas do 

território potiguar, sejam elas o alto oeste, a região central e o agreste, no entanto o 

arranjo espacial produzido pela distribuição destes, não obedece a um padrão quanto à 

distribuição por municípios, ainda que alguns destes apresentem predominância nesse 

processo, a exemplo de Caicó e Angicos na mesorregião Central do estado. Tal fato não 

é uma particularidade do estado do Rio Grande do Norte, pois é reflexo do caráter 

pontual e seletivo de propagação das técnicas, embora neste, tal realidade se faça sentir 

de forma severa.  

Ao analisarmos os dados sobre a utilização de ordenhadeiras mecânicas no Rio 

Grande do Norte, percebemos que apenas 27 dos 167 municípios do estado, fazem uso 

desse equipamento, tal como evidenciado no mapa 18. Do exposto observa-se que 

somente 16% dos municípios potiguares utilizam a ordenha mecânica.  

É valido frisar que esse uso é pontual, não só espacialmente, mas também quanto 

ao número de estabelecimentos que aplicam essa técnica. Dos 27 municípios que fazem 

uso da ordenhadeira mecânica, somente 3, ou seja, Apodi, Cruzeta e Macaíba, dispõem 

de mais de um estabelecimento usando este recurso. Isso evidencia como a utilização 

deste objeto é seletiva e desigual, embora se perceba uma concentração do mesmo, 

ainda que pequena, no Agreste potiguar. 

 O adensamento destes equipamentos no agreste, sobretudo nos municípios mais 

próximos a capital do estado, é decorrente do fato dos estabelecimentos patronais 

possuírem relações diretas com a indústria, muitas vezes produzindo especificamente 

para estas. Raros não são os casos em que estabelecimentos patronais, os equipamentos 

de uso específico na pecuária e as indústrias pertencem a um mesmo proprietário, a 

exemplo do verificado no município de macaíba.  
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Mapa 18: Rio Grande do Norte – Número de estabelecimentos agropecuários que fazem uso de ordenhadeira mecânica (2006). 
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No Rio Grande do Norte, o uso de ordenhadeira mecânica é um dos principais 

elementos distintivos entre os estabelecimentos de agricultura familiar e patronal, pois a 

presença de tal objeto só se faz perceber com maior frequência nestes últimos, pois 

conforme observado empiricamente nos estabelecimentos onde a agricultura apresenta 

um caráter familiar, a ordenha é realizada manualmente, nos moldes tradicionais 

(Figuras 16 e 17).  

 
 

       
 

 

 

 

Seguindo este mesmo comportamento percebe-se que a distribuição espacial dos 

tanques de resfriamento é bastante irregular (Mapa 19), no entanto apresenta uma 

concentração relativamente homogênea nos municípios da microrregião agreste 

potiguar. De modo pontual percebe-se uma concentração deste equipamento no 

município de Angicos, que possui um total de 6 tanques de resfriamento (IBGE, 2006). 

Nesse último caso, infere-se que isso se deve, dentre outros fatores, a atuação da 

Associação dos Pequenos Agropecuarista do Sertão de Angicos (APASA), a qual há 

décadas trabalha com a produção de leite pasteurizado e iogurte. 

Ainda que bastante rarefeito, os tanques de resfriamento são os objetos técnicos 

mais abundantes no território potiguar, se comparado as ordenhadeiras mecânicas, 

fazendo-se presente em 20% dos municípios do Rio Grande do Norte. Nesse sentido 

destacamos que a utilização do tanque de resfriamento é condição sine qua non, para o 

controle e normatização da produção de leite no Brasil por parte do Estado. 

  

Figura 16: Realização de ordenha 

manual no município de Cruzeta 
Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de Campo 

Cruzeta/RN – Fevereiro de 2013. 

 

Figura 17: Realização de ordenha 

manual no município de Parelhas 
Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de Campo 

Parelhas/RN – Fevereiro de 2013. 
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Mapa 19: Rio Grande do Norte – Número de estabelecimentos agropecuários que fazem uso tanques de granelização (2006/2013). 
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Os últimos anos, especialmente os que se sucederam após 2006, foram marcados 

por um aumento significativo no número de tanques de resfriamento de leite no estado. 

Entre 2006 e 2013, o aumento no número de tanques de resfriamento no estado foi de 

80%, isso sem contabilizarmos os tanques pertencentes às unidades industriais de 

processamento ou os que foram adquiridos por grandes produtores de leite
28

, a exemplo 

do proprietário de uma fazenda localizada no município de Santana do Matos, que 

possuía até 2010 um  numeroso rebanho, o qual não prevendo os efeitos nefastos da 

estiagem, buscou expandir a sua produção, adquirindo entre 2006 e 2011, 6 tanques de 

armazenamento do leite. Em nosso entendimento esse incremento resulta em última 

instância da ação articulada de diversos ministérios, dentre eles o MDS, o MDA e o 

MCT (Ministério da Ciência e Tecnologia), os quais financiaram 85 dos tanques 

existentes no território potiguar, como bem expressa o gráfico 07.  

 

Gráfico 07: Número de tanques de resfriamento de leite financiados pelo 

 MDA, MDS e MCT.  

 
Fonte: Pesquisa de Campo. 

Elaboração: Rafael Silva, 2013. 

 

Os tanques adquiridos com recursos públicos são de tamanhos diversificados, 28 

tem capacidade de 1.000 litros, 11 de 1.500, 40 de 2.000 litros, 4 de 3.000 litros e 2 de 

4.000 litros de leite.  

No Rio Grande do Norte, conforme dados disponibilizados pelo IBGE (2006) 

não é expressivo o número de estabelecimentos que efetuaram transferência de 

                                                           
28

  Os dados oficiais disponibilizados por meio do Censo Agropecuário (IBGE,2006), não incluem a 

grande parte dos tanques de resfriamento de leite existente no território potiguar, pois em sua maioria 

foram adquiridos posteriormente a 2006, tenha sido por particulares ou financiados pelo Estado.  
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embriões
29

 (Mapa 20) ou realizaram inseminação artificial
30

 (Mapa 21), todavia 

reconhecemos que a não massificação destas práticas devem sobremaneira aos elevados 

custos para a sua realização e ao caráter expressivamente familiar que possui a prática 

da pecuária leiteira no estado.  

De acordo com os mapas 20 e 21, observa-se os estabelecimentos que aplicaram 

tais técnicas de reprodução animal em seus rebanhos, bem como é possível perceber 

certa concentração nos municípios localizados nas áreas circunvizinhas a Natal, com 

destaque para Macaíba e Taipu, municípios onde verificamos a existência de 

estabelecimentos agropecuários destinados especificamente à criação de gado 

especializado na produção de leite. Em ambos os municípios, tais fazendas possuem 

vínculo direto com unidades industriais de processamento do leite, ou integram os 

negócios de um mesmo empresário, ou por trabalharem com exclusividade para estes.  

Este gado, especializado na produção de leite, é encontrado com mais facilidade 

nos estabelecimentos patronais, ainda que alguns estabelecimentos familiares possuam 

poucas cabeças de raças reconhecidas pela eficiência na lactação. Nas fazendas que se 

destacam pela presença desses rebanhos é recorrente o emprego dessa técnica, bem 

como a comercialização de sêmen (Figuras 18 e 19), como verificado empiricamente. 

 
 

       
 

 

                                                           
29

 “A transferência embrionária (TE) é uma técnica pela qual, embriões colhidos de uma fêmea dadora 

são transferidos para uma ou várias fêmeas receptoras da mesma espécie que servirão de mães substitutas 

para prosseguirem com a gestação” (HORTA, 1989).  
30

 A propagação recente da inseminação artificial resulta da necessidade continua de melhoramento 

genético das espécies bovinas, destinadas à produção de leite ou para o corte, consistindo assim na 

fecundação artificial de gametas coletados de touros de raças especificas em vacas previamente 

selecionadas e com predisposição a produção de leite ou carne, dando assim origem a rebanhos 

especializados aos fins a que se destinam (HORTA, 1989). 

Figura 18: Touro reprodutor, utilizado 

para coleta de sêmen.  
Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de Campo 

Taipu/RN – Novembro de 2012. 

 

Figura 19: Sêmen congelado em 

palhetas, para inseminação e 

comercialização. 
Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de Campo 

Taipu/RN – Novembro de 2012. 
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Mapa 20: Rio Grande do Norte – Número de estabelecimentos agropecuários que realizaram transferência de embrião (2006). 
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Mapa 21: Rio Grande do Norte – Número de estabelecimentos agropecuários que realizaram inseminação artificial (2006) 
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 Tal como a realização da transferência de embriões e de inseminações artificiais, 

a criação de gado confinado e a prática do rastreamento animal, também se circunscreve 

sobremaneira nos estabelecimentos agropecuários de caráter patronal.  

 O confinamento animal se caracteriza pela colocação de um conjunto de animais 

em uma pequena área previamente delimitada, a qual deve dificultar a realização de 

muitos movimentos e grandes esforços por parte dos animais. De acordo com Manso e 

Ferreira (2007) a criação de gado confinado é um mecanismo empregado 

principalmente nas propriedades em que se sobressai a pecuária de corte, no entanto 

atentam para o fato de que tal prática vem sendo paulatinamente empregada nos 

estabelecimentos que se dedicam a pecuária leiteira, os quais têm como principal 

motivação para isso, a necessidade de se criar um número significativo de animais em 

uma área muitas vezes reduzida, pois como se sabe, a pecuária desenvolvida sobre a 

lógica capitalista e comercial, só é rentável quando apresenta produção em escala.  

Seguindo uma tendência nacional, no Rio Grande do Norte, a criação de gado 

confinado ocorre principalmente nos estabelecimentos patronais onde destaca-se a 

pecuária de corte, salvo os casos dos municípios de Macaíba e São Gonçalo do 

Amarante, onde a criação de gado confinado (figura 20) destina-se a produção de leite.  

 

 
Figura 20: Criação de gado confinado no município de Natal 

Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de Campo – Natal/RN – Novembro de 2012 

 

 Sobre esta forma de criação animal com rebanho bovino, merece destaque o 

município de Caicó, que embora apresente o maior número de estabelecimentos com 

gado confinado, não desponta dentre os que têm maior número de cabeças confinadas, 

conforme ilustrado no mapa 22.  
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Mapa 22: Rio Grande do Norte – Número de estabelecimentos agropecuários que apresentam confinamento animal bovino (2006). 
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Mapa 23: Rio Grande do Norte – Número de estabelecimentos agropecuários que trabalham com rastreamento animal bovino (2006). 
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 Assim como o confinamento, a rastreabilidade dos rebanhos
31

 no amago da 

atividade criatória está mais diretamente relacionada à pecuária de corte. Do ponto de 

vista espacial, no contexto nacional, a região Centro-Oeste, mais especificamente o 

estado de Goiás, desponta como sendo um dos estados que apresenta o maior rebanho 

de gado bovino confinado.  

 No Rio Grande do Norte, conforme se observa no mapa 23, a prática do 

rastreamento animal não se constitui em um dado expressivo, uma vez que em nenhum 

município do estado, há um número significativo de estabelecimentos agropecuários 

que façam uso desta técnica. No tocante especificamente a atividade leiteira, 

desconhecemos o uso desta em estabelecimentos agropecuários em que a criação do 

gado esteja diretamente associada à produção do leite.  

 As transformações ocorridas na pecuária, impulsionadas pela execução das 

políticas públicas, bem como pela adoção de novos artefatos em sua base técnica, 

ocorrem paralelamente ao processo de industrialização do setor de laticínios, como 

veremos no tópico seguinte. 

4.2.  A INDUSTRIALIZAÇÃO DO SETOR DE LATICÍNIOS NO RIO 

GRANDE DO NORTE: um processo tardio, acelerado e dependente da 

atuação do estado.  

 

O beneficiamento industrial do leite abrange todos os mecanismos de 

manipulação deste produto, os quais são adotados com o intuito de diminuir a 

volatilidade e perecibilidade deste gênero alimentício, prolongando a sua conservação e 

evitando a ocorrência do processo de fermentação em curto prazo. Todo o leite 

beneficiado industrialmente passa por um processo inicial de tratamento, composto 

pelas etapas de recepção, filtragem, resfriamento, padronização e pasteurização, quando 

então o produto torna-se apropriado ao consumo humano e apto a ser destinado à 

produção de derivados lácteos (SANTOS, 2004).  

Atualmente a estrutura industrial do setor lácteo potiguar, é constituída de 32 usinas de 

beneficiamento, dispersas em todas as regiões do estado, no entanto, apresentando significativa 

concentração em Natal e seus municípios limítrofes, tal como pode se observar no mapa 24.  

                                                           
31

 De acordo com Silva (2004) “a rastreabilidade é um mecanismo que permite identificar a origem do 

produto desde o campo até o consumidor, podendo ter sido, ou não, transformado ou processado. É um 

conjunto de medidas que possibilitam controlar e monitorar todas as movimentações nas unidades, de 

entrada e de saída, objetivando a produção de qualidade e com origem garantida”. 
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Mapa 24: Rio Grande do Norte – Distribuição espacial das indústrias de laticínios 
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Como já antecipamos nas linhas iniciais deste capítulo, a industrialização do 

setor de laticínios no Rio Grande do Norte inicia-se de forma tardia, se comparada ao 

inicio da ocorrência deste processo em outras porções do território nacional, a exemplo 

das regiões Sul e Sudeste. No território potiguar este processo tem inicio exatamente no 

ano de 1969, na gestão do então governador Monsenhor Walfredo Gurgel, quando 

ocorre a instalação da Indústria de Laticínios Natal S.A, a qual se tornou popularmente 

conhecida no estado com o nome de ILNASA, possuindo capacidade para 

processamento de 10 mil litros de leite diários. Com base na atuação dessa indústria 

passou-se a processar industrialmente produtos como queijos, manteigas e leite 

pasteurizado, todos estes destinados ao abastecimento dos centros consumidores, 

especialmente Natal e municípios circunvizinhos (MELO,1999)  

Em 1974, cinco anos após a sua fundação, a ILNASA passou por transformações 

em sua estrutura administrativa e econômica, transformando-se na Cooperativa de 

Laticínios de Natal - CLAN, a qual se tornou uma das lideres do setor de laticínios do 

estado, sendo uma das poucas no ramo que possui linha comercial consolidada, sendo 

fornecedora de diversos subprodutos lácteos, como por exemplo, coalhadas, iorgutes 

com sabores diversos (morango, salada de frutas, pêssego e ameixa), manteiga, 

requeijão e as bebidas fermentadas VitaClan e BatClan, atualmente disponível nos 

sabores mamão com laranja e o tradicional sabor de morango (CLAN, 2013).  

No inicio do ano de 2013, a referida empresa contava com um quadro de pessoal 

composto por 95 empregados (FIERN, 2012), sendo que cerca de 90% destes atuam de 

forma direta na linha de produção e processamento dos derivados lácteos da marca 

CLAN, que hoje são comercializados em estabelecimentos de diferentes níveis, desde as 

filiais dos grandes hipermercados, até os mercadinhos e padarias de bairros de Natal e 

de cidades ciurcunvizinhas.  

O atual grupo gestor desta empresa foi empossado em 1995, quando a 

cooperativa foi privatizada, em consequência de inúmeros problemas administrativos, 

jurídicos e financeiros, passando a ter como proprietário, o empresário do setor lácteo, 

Edilson Batista Trindade. Neste processo de mudança na administração da empresa, 

mantém-se a marca “CLAN”, no entanto esta é resignificada, tornando-se sinônimo 

oficial da empresa “Comércio de laticínios Natal” (CLAN, 2013).  

Sobre as particularidades desta que é a maior unidade industrial de 

processamento de leite no estado, é valido destacar que sua atual administração, possuiu 
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vínculos familiares estreitos com a direção do Laticínio São Pedro, pertencente a uma 

família tradicional de criadores de gado do município de Pedro Avelino.  

Nesse sentido, destacamos que este é o único caso que tomamos conhecimento 

durante a realização da pesquisa, em que membros de uma mesma família, comandam 

distintas usinas de beneficiamento do leite no Rio Grande do Norte. Como veremos a 

seguir tal fato é bastante comum no setor artesanal, onde membros de uma mesma 

família, na maioria das vezes no mesmo município, possuem cada um a sua unidade 

artesanal de processamento do leite, regionalmente conhecida como queijeira.  

No ano seguinte ao surgimento da CLAN, cria-se a primeira unidade industrial 

de processamento do leite situada no interior do estado, mais precisamente localizada no 

munícipio de Currais Novos, distante 188 Km de Natal. A Cooperativa de Eletrificação 

e Desenvolvimento Rural do Seridó (CERSEL) tinha no momento de sua inauguração a 

meta de constituir-se como uma unidade receptora do leite produzido na região do 

Seridó, a qual se constituiu historicamente como a maior bacia leiteira do estado, 

concentrando também o número de agricultores familiares que tem como principal fonte 

de renda a produção de leite, em pequena e média escala.  

Embora tenha sua fundação registrada em 1975, a CERSEL só dinamizou as 

suas atividades, no que tange ao processamento do leite, no inicio da década de 1990, 

quando foi inaugurada em 18 de julho de 1991 a Unidade de Laticínios Santana, 

marcando a expansão e o fortalecimento da cooperativa, fato que só se torna possível a 

partir da contração de empréstimos junto ao FNE
32

, os quais foram feitos nos anos de 

1992 e 1993, com o intuito de dotar de equipamentos industriais as referidas unidades 

de processamento pertencentes à cooperativa, as quais hoje funcionam de forma 

unificada, em uma mesma área, e submetidas a uma única administração. 

Atualmente a CERSEL conta com uma complexa planta industrial de 

processamento do leite, através da qual se faz a pasteurização do leite e a produção de 

derivados, como bebidas lácteas, manteiga e queijos. No tocante a sua estrutura merece 

destaque o setor destinado à recepção do leite, o qual é marcado pela presença de 

grandes tanques de recepção, tal como exposto nas figuras 21.  

                                                           
32

 O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) é um instrumento federal de 

financiamento, operado pelo Banco do Nordeste que objetiva contribuir para o desenvolvimento 

econômico e social da região Nordeste, através da execução de programas de financiamento aos setores 

produtivos, em consonância com o plano regional de desenvolvimento, incentivando assim o crescimento 

econômico, bem como a redução da pobreza e das desigualdades. Atualmente os recursos oriundos do 

FNE são gerenciados pelo BNB, e destinam-se ao financiamento de projetos direcionados para a 

agropecuário, industrial, agroindustrial, turismo rural, comércio, serviços, cultural e infraestrutura (BNB, 

2014). 
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A presença de tais equipamentos permitem a unidade receber aproximadamente 

15 mil litros de leite diariamente, dos quais 10 mil litros são destinados ao cumprimento 

do contrato com o governo do estado, de modo particular através do Programa Leite 

Potiguar, do qual reconhecem ser duplamente dependentes, uma vez que 

aproximadamente 70% da produção diária da cooperativa, destina-se à execução do 

referido programa e os recursos mensais advindos deste são de fundamental importância 

para a manutenção de sua estrutura física e funcional (corpo administrativo, técnicos e 

operários). Tal realidade não se constitui como uma particularidade desta cooperativa, 

pois como constatamos o programa do leite é uma importante fonte de recursos para 

todas as indústrias de laticínios do estado, sobremaneira para aquelas que têm suas 

atividades limitadas ao processamento do leite, fornecido para o programa.  

Atualmente a referida cooperativa possui uma rede de fornecedores de leite, 

estimada em 300 produtores/criadores de gado, concentrados em diferentes municípios 

do Seridó potiguar, dentre os quais merece destaque: Currais Novos, São Vicente, 

Florânia, Tenente Laurentino, Lagoa Nova, Cerro Corá e Acari, todos estes localizados 

no entorno do município no qual está sediada a cooperativa em questão.  

O Transporte do leite, entre grande parte destas cidades e a planta de 

processamento da CERSEL, é realizado através de tanques refrigerados, pertencentes a 

empresa.  Por meio da adoção desta prática busca-se atender de forma satisfatória as 

determinações impostas por meio da Instrução normativa 62, aprovada pelo Ministério 

da Agricultura em 29 de dezembro de 2011, a qual incentiva o uso de tanques de 

Figura 21 : Tanques de armazenamento do leite – Cersel. 
Fonte: Joany Ferreira – Pesquisa de Campo  

Currais Novos/RN – Julho de 2013 
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expansão para o armazenamento do leite ainda na fazenda e a realização do transporte 

deste fluído em tanque refrigerado (MAPA, 2011).  

Nesse sentido, a cooperativa tem investido paulatinamente na aquisição de 

veículos com essas especificações, tal como apresentado na figura 22, especialmente 

para a realização das coletas de leite produzido nas áreas longínquas e remotas dos 

municípios anteriormente mencionados.  

 

 
Figura 22: Tanques refrigerado utilizado no transporte do leite cru – CERSEL. 

Fonte: Joany Ferreira – Pesquisa de Campo  

Currais Novos/RN – Julho de 2013 

 

Conforme relatado durante a realização de visita técnica a esta unidade de 

processamento, com a aquisição de tais veículos, e, por conseguinte com a diminuição 

da entrega diária de pequenas quantidades de leite por parte de produtores cooperados, 

com diferentes capacidades de produção e nível de instrução formal diverso, foi 

possível verificar uma redução no índice de contaminação do leite e um decréscimo nas 

perdas até então causadas por contaminações de diferentes naturezas, as quais 

acometiam corriqueiramente a matéria prima recebida pela cooperativa.  

Levantadas estas questões, ratificamos aqui que embora esta cooperativa tenha 

realizado esforços no intuito de expandir a sua frota de tanques resfriados para a 

captação do leite, esta ainda não conseguiu adquirir o número de veículos necessários 

para realizar 100% da coleta do leite processado diariamente em sua planta de 

beneficiamento. Diante disso, alguns produtores, principalmente aqueles que têm suas 

propriedades no município de Currais Novos, ainda entregam o leite produzido em suas 

fazendas todos os dias nesta unidade de processamento, fazendo uso de recipientes 
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plásticos e transportando o produto em veículos próprios, sobretudo motocicletas e 

caminhonetas.  

Passados nove anos da criação da indústria de laticínios da CERSEL, surgiu a 

segunda usina de beneficiamento do leite situada no interior do Rio Grande do Norte, a 

qual está também localizada na região central do estado, o que demonstra 

preliminarmente a dinamicidade que a criação de gado e a produção de leite sempre 

tiveram nessa porção do território potiguar. A Cooperativa de Desenvolvimento 

Sustentável do Vale do Açu (CERVAL), organização com sede e fórum no munícipio 

de Assú, permanece atuando no setor de laticínios até o presente momento, tendo hoje 

um efetivo de funcionários composto por 29 empregados, os quais se dedicam de modo 

especial à produção de iogurte, leite pasteurizado e queijo (FIERN, 2008). 

Decorridos 12 anos da fundação da primeira usina de beneficiamento de leite 

localizada no interior do estado, tal fato se repete, desta vez com a instalação da 

Agroindústria Triunfo no município de Monte Alegre, a qual se dedica ainda hoje a 

pasteurização do leite tipo C, destinado principalmente ao abastecimento dos 

municípios localizados na microrregião Agreste Potiguar ou nas áreas limítrofes a Natal. 

Atualmente esta unidade de processamento funciona exclusivamente com o 

processamento do leite para o abastecimento dos programas sociais dos governos 

estadual e federal.  

Sobre a expansão e interiorização das indústrias de laticínios no Rio Grande do 

Norte, precisamos atentar para o fato de que as usinas instaladas nas áreas longínquas a 

capital do estado, tinham a sua área de atuação limitada ao município em que estavam 

situadas, ou quando muito aos municípios localizados em seu entorno imediato. É 

válido lembrar que nos anos iniciais de sua atuação estas empresas tinham suas funções 

limitadas à pasteurização do leite e a produção de queijos, normalmente nas variações 

de coalho ou manteiga, em pequena escala, para o abastecimento do mercado local.   

Depreende-se ainda que durante 19 anos, a CLAN permaneceu como sendo a 

única unidade de processamento industrial de leite localizada na capital do estado, até 

que em 1988 o seu monopólio/exclusividade foi comprometido, tendo em vista a 

instalação da Companhia Potiguar de Laticínios, detentora da marca Betânia, a qual 

processava no momento de sua fundação 20.000 litros de leite diariamente, e assim mais 

um agente desse setor se insere no mercado local tendo como principal produto o leite 

pasteurizado tipo C (COSTA, 1994).  
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Quando criada, a referida indústria tinha como principal objetivo atender a 

demanda gerada pelo programa do leite em sua primeira fase, que durou de 1986 a 

1989, conforme caracterizado no capitulo anterior. Tal empresa permanece sob a 

administração do seu grupo fundador até meados da década de 1990, quando é adquirida 

pela multinacional Parmalat, que somente neste período inicia suas atividades no Rio 

Grande do Norte (MELO, 1999), passando a usar da mesma estratégia perversa de 

subordinação e sujeição dos produtores. Estratégia essa, adotada no Sudeste, quando da 

aquisição de pequenos laticínios, consolidados no mercado local.  

Dois anos posterior à criação da marca do Leite Betânia, implanta-se a primeira 

unidade de processamento de leite localizada no interior do Rio Grande do Norte, mas 

especificamente no município de Pedro Avelino. O Laticínio São Pedro (Leite Marina) 

é criado em 1990, estruturado para a produção de leite tipo C, com o objetivo de 

constituir-se como uma referência no processamento do leite produzido na região 

Central do estado.  

Embora o Laticínio São Pedro fosse de suma importância para a atividade 

leiteira, em especial para os produtores da região Central do estado, este não resistiu às 

inúmeras adversidades que assolaram o setor a partir de 2010, em especial a diminuição 

do volume de leite fornecido pelos produtores em decorrência do agravamento das 

condições de estiagem, assim como devido aos sucessivos e prolongados atrasos na 

realização do pagamento do leite processado para o governo do estado. 

Diante dessa realidade, a referida usina de beneficiamento interrompeu as suas 

atividades no ano de 2012, desvinculando-se do Consórcio Leite Potiguar e cedendo sua 

cota para outras empresas vinculadas ao programa. Somente no início do segundo 

semestre de 2013 o laticínio em questão retoma as suas atividades, mas agora voltando a 

sua condição inicial de queijeira, tal como observado nas figuras de 23 a 25.  

 

 
Figura 23: Faixada do Laticínio São Pedro (Leite Marina) 

Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de Campo – Pedro Avelino/RN – Agosto de 2013. 
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Conforme contatamos durante a visita técnica realizada no estabelecimento, a 

linha de produção de queijo implantada é consideravelmente tecnificada, contando com 

o uso de tachos a vapor (figura 25), bem como equipamentos para embalagem a vácuo 

dos queijos produzidos.  

De acordo com a fala do proprietário, que é também o responsável pelo setor de 

produção, a adoção destas máquinas tem como principal objetivo a redução do contato 

direto com o produto durante as distintas etapas do processo produtivo do queijo. Em 

suas palavras “é impossível exterminar o contato manual entre os queijeiros e o queijo, 

mas reduzir a ocorrência deste (contato) diminui em muito a possibilidade de 

contaminação do queijo, além de contribuir para uma boa qualidade do produto, que 

sempre foi uma coisa que buscamos aqui no laticínio”.  

Atualmente o queijo produzido no Laticínio São Pedro, principalmente o queijo 

de manteiga, é destinado ao abastecimento dos supermercados, padarias e mercadinhos 

localizados na cidade de Pedro Avelino e nos municípios circunvizinhos. Durante a  

entrevista questionamos o proprietário sobre  a possibilidade de expandir a produção de 

queijos, bem como sobre a probabilidade de retomar o processamento de leite para o 

Programa do Leite, e percebemos que estes são anseios latentes, no entanto, com 

convicção o mesmo afirma que a atual conjuntura econômica, social e política do estado 

não favorece estas aspirações, tampouco é adequada para a realização de grandes 

investimentos no setor.  

Seguindo essa tendência, ainda que tímida, de interiorização das usinas de 

beneficiamento do leite, a Cooperativa Agropecuária de Caicó LTDA (COACAL) inicia 

Figura 24: Tanque de recepção de 

leite com capacidade para 10 mil 

litros de leite em desuso. 
Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de Campo 

Pedro Avelino/RN – Agosto de 2013. 

 

Figura 25: Caldeira a vapor utilizada 

na produção do queijo de manteiga 
Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de Campo 

Pedro Avelino/RN – Agosto de 2013. 
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as suas atividades no município que lhe da nome no ano de 1993
33

, tendo como objetivo 

principal aproveitar o potencial produtivo da região do Seridó potiguar. Região que 

historicamente tem se constituído como detentora da maior e mais dinâmica bacia 

leiteira do estado (COSTA, 1994).  

Ainda no ano 1993 instalam-se no estado, duas mini-usinas de processamento de 

leite tipo B, a NIPASA (Nilton Pessoa de Paula Agropecuária S.A.), localizada no 

município de São Gonçalo do Amarante, tendo sido fundada em 1969, mas só iniciando 

suas atividades comerciais nesse período, e a MAILA (Macedônia Agroindustrial 

LTDA) situada em Brejinho, município localizado no Agreste Potiguar, região tida 

como a segunda maior bacia leiteira do estado (COSTA, 1994). Ambas as empresas 

continuam em pleno funcionamento atualmente (2013).  

Vale lembrar que o início desse processo de industrialização do setor de 

laticínios não é espontâneo, tampouco impulsionado por interesses de caráter 

unicamente econômico. Ele se inicia a partir de exigências normativas estabelecidas no 

Decreto-lei nº 923, 10 de outubro de 1969, a qual proíbe a comercialização de leite cru, 

para o consumo direto da população em todo o território nacional, exceto nos casos em 

que 

 
Art 2º A autoridade local competente poderá autorizar, em caráter precário, a 

comercialização do leite cru, comprovando-se: 

 

I - que a área da autoridade não possa ser abastecida permanentemente com 

leite beneficiado; 

II - que o produto atenda às seguintes exigências: 

a) proceder de propriedade rural dotada de instalações que permitam a 

obtenção de leite nas mais perfeitas condições de higiene; 

b) proceder de rebanho leiteiro mantido em condições sanitárias satisfatórias; 

c) ser distribuído ao consumo até 3 (três) horas após o término da ordenha; e 

d) ser integral e satisfazer aos padrões oficiais 

(BRASIL, artigo 2º do Decreto-lei nº 923, 10 de outubro de 1969) 

  

 Ressaltamos que no ano em que entra em vigor o referido decreto-lei, é 

exatamente quando se cria a primeira unidade de processamento industrial do leite no 

estado, o que evidencia essa relação entre a necessidade de se atender as sanções 

normativas impostas pelo governo brasileiro, e o inicio do processo de industrialização 

do setor de laticínios no Rio Grande do Norte.  

 Este fato não se constitui em uma particularidade do Rio Grande do Norte, 

embora se faça perceber também nele, mais é comum em todos os estados do Nordeste, 

região que embora seja marcada pelo desenvolvimento da pecuária, desde o seu 

                                                           
33

 A COALCAL foi fundada no final de 1992, mas só iniciou efetivamente suas atividades em 1993.  
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processo de formação econômica e territorial, se constitui em área de descontinuidade 

do processo de industrialização do setor, uma vez que a ocorrência deste nessa porção 

do território brasileiro, só inicia-se com a vigência desta lei e somente toma impulso 

com a formulação das políticas públicas direcionadas para o setor lácteo, as quais 

favorecem a criação dos mercados institucionais.  

 Evidenciando a dimensão perversa dessa descontinuidade, lembramos que a 

instalação da primeira unidade de processamento industrial de leite no Brasil, ocorre em 

1918 no estado de Minas Gerais, com a criação da empresa Vigor (ASSIS, 2007), sendo 

seguida pela criação de outras indústrias e cooperativas no estado de São Paulo e no Sul 

do país, áreas em que o setor de laticínios sentiu de modo marcante os efeitos da 

modernização da agricultura, sobretudo a partir da década de 1950, bem como com a 

desregulamentação dos preços e a abertura comercial do país nos anos 1990 

(CLEMENTE, 2006). 

Observa-se que foram necessários 24 anos para serem implantadas no Rio 

Grande do Norte, as 8 primeiras unidades industriais de processamento de leite. Tal 

lentidão justifica-se pelas incongruências do mercado consumidor institucional, o qual a 

partir dos anos 1990 sobressaiu como o maior absorvedor da produção do setor. Ou 

seja, mais uma vez o Estado exerceu (e ainda exerce) um importante papel na 

sustentação dos negócios da pecuária leiteira do Rio Grande do Norte.  

Outro elemento que se coloca como basilar no entendimento deste retardo na 

industrialização do setor de laticínios é a inexistência de um mercado consumidor 

adepto a ingestão dos produtos lácteos ou de qualquer outra natureza, processados local 

ou regionalmente. Tal como hoje ainda verifica-se a população do estado, sobretudo a 

residente nos centros urbanos, possuírem o habito de valorização do consumo de 

produtos lácteos processados no Sudeste, em especial das marcas Nestlé, Danone e 

Parmalat, lideres na produção de gêneros alimentícios desta natureza no país.  

Possivelmente este seja um dos fatores que influencia as empresas de laticínios 

do Rio Grande do Norte, a não possuírem amplas linhas comerciais, haja vista que a 

aceitação dos produtos processados no território potiguar, possuem uma menor 

aceitação do mercado consumidor, ainda que apresente preços inferiores aos das 

grandes marcas nacionais.  

Não obstante ao exposto, frisamos a qualidade e diversidade de alguns produtos 

processados em indústrias nacionalmente conhecidas, variável que se constitui como um 
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fator decisivo no mercado dos lácteos põe em desvantagem algumas das empresas 

locais, especialmente as que somente recentemente criaram as suas linhas comerciais.  

Nesse sentido evidenciamos que a expansão e fortalecimento da estrutura 

industrial do setor de laticínios no estado só ocorreram de maneira mais expressiva nos 

últimos anos da década de 1990 e inicio do século XXI, impulsionada pela retomada e 

ampliação do Programa do Leite, fato ocorrido em 1995, tal como demonstrado na 

figura 26, onde sistematizamos uma linha do tempo, na qual evidenciamos o momento 

de instalação das indústrias de laticínios no território potiguar.  

Diante do exposto, frisamos que das 37 indústrias de beneficiamento de leite, 25 

delas surgiram no período entre 1995 e 2011, ainda que posteriormente ao ano de 2003 

a criação das indústrias de laticínios no estado tenha se tornado um fenômeno mais 

pontual, temporal e espacialmente.  

 Sobre as empresas criadas nesse período, é curioso perceber, que a maioria 

delas, surge a partir dos estímulos gerados pela consolidação dos mercados 

institucionais, o que se percebe de modo clarividente quando nota-se que poucos desses 

empreendimentos expandiram os seus negócios, limitando-se desde a sua gênese, ao 

processamento e fornecimento de leite para os programas governamentais, sejam eles o 

Programa Leite Potiguar ou o PAA Leite.  

 Nesse sentido, ressalta-se que são poucas as unidades de processamento de leite 

existentes no Rio Grande do Norte, que atualmente possuem linha comercial 

consolidada, a ponto de constituir-se como a maior fonte de obtenção de recursos das 

empresas. Na maioria dos casos analisados há uma complementariedade entre os 

recursos provenientes das políticas públicas e o capital gerado a partir da 

comercialização dos produtos pertencentes às empresas com linhas comerciais em fase 

de implantação ou consolidação. Nesse grupo de empresas que possuem uma atuação 

“mista”
34

, existem aquelas em que a arrecadação de recursos está atrelada de forma 

vultosa aos mercados institucionais, bem como os casos em que há uma paridade entre 

as duas formas de obtenção de receitas.  

 

                                                           
34

 Estamos chamando de atuação mista, as empresas que embora possuam linha comercial, seguem 

fornecendo leite pasteurizado aos programas sociais fomentados pelo governo do estado.  
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     Figura 26 – Cronologia de criação das indústrias de laticínios no Rio Grande do 

Norte
35

 
Fonte: FIERN, 2008 

Elaboração: Rafael Silva – 2013. 

 

 

                                                           
35

 As empresas destacadas com a cor vermelha são as que pararam de atuar nos últimos anos ou não 

trabalham mais com o processamento (pasteurização) industrial do leite.  
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 Tão complexa é esta realidade que observamos ainda um grupo de empresas que 

trabalha exclusivamente com o processamento (pasteurização) do leite destinado ao 

abastecimento dos programas sociais. De modo geral estas são as empresas mais 

dependentes das condições impostas pelo governo, bem como aquelas em que se 

percebe, ao menos por parte dos membros de sua administração, um elevado nível de 

participação na política e subordinação às elites políticas locais e regionais.  

 Reconhecendo os antagonismos existentes no setor industrial de laticínios, 

propomos uma tipologia (Quadro 11), ainda que simplificada, para as unidades de 

processamento de leite que atuam no Rio Grande do Norte. Para este fim adotamos 

como critério basilar o nível de integração com o mercado e o grau de dependência dos 

recursos provenientes dos cofres públicos para o pagamento do leite adquirido visando a 

distribuição aos beneficiários das políticas anteriormente nominadas. 

 Reconhecemos que a topologia acima apresentada pode induzir-nos aos 

equívocos das generalizações, em especial ao considerarmos que as empresas agrupadas 

em cada seção, apresentam as mesmas dinâmicas de funcionamento e estratégias de 

manutenção do mercado, mas de antemão admitimos que cada uma dessas usinas de 

beneficiamento, ainda que com muitas características em comum, apresentam várias 

particularidades em suas estruturas funcional e/ou organizacional. Nesse sentido 

analisaremos as principais características de ao menos uma empresa de cada um dos 

grupos acima mencionados.  

  No conjunto das indústrias de laticínios do Rio Grande do Norte, a Tapuio 

Agropecuária LTDA, destaca-se pelo fato de dedicar-se a criação e ao processamento 

do leite de búfala, dos quais os derivados se constituem como carro-chefe da empresa. 

Atualmente o leite bovino beneficiado nesta unidade de processamento, dedica-se, 

principalmente ao fornecimento para o Programa Leite Potiguar, o qual a empresa 

reconhece como sendo de fundamental importância econômica, ainda que hoje não seja 

dependente direta deste.  
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Quadro 11: Rio Grande do Norte – Tipologia das indústrias atuantes no setor de 

laticínios
36

 
Características Empresas 

 Indústrias em que prevalece o processamento 

e comercialização de seus produtos da linha 

comercial; 

 Diversificação da produção;  

 Expressivo número de funcionários;  

 Localizados na Região Metropolitana de 

Natal (RMN). 

 Comercial de Laticínios Natal LTDA 

 Chaparral Indústria Alimentícia LTDA  

 Tapuio Agropecuária LTDA  

 CEM Indústria e Comércio de Produtos 

Agropecuários LTDA ME 

 Indústrias que apresentam linha comercial, 

mas ainda processam o leite distribuído por 

programas sociais; 

 Paridade na obtenção de recursos (repasses 

do governo e linha comercial); 

  Média capacidade de geração de empregos. 

 Cooperativa de Energia e 

Desenvolvimento Rural do Seridó – 

Unidade de Laticínios Santana  

 Associação dos Pequenos Agropecuaristas 

do Sertão de Angicos  

 Nutrivida Indústria de Laticínios  

 Indústrias que criaram linha comercial (ainda 

em fase de consolidação), mas ainda 

dependem em mais de 50% das 

contrapartidas do governo estadual ou 

federal; 

 Média capacidade de geração de empregos 

 Laticínio Namorados Indústria e 

Comércio LTDA 

 L. S. Laticínio LTDA 

 Leite Xodó Indústria e Comércio LTDA 

 Cooperativa Agrícola Mista de Tenente 

Ananias  

 Laticínios Caicó LTDA 

 Maila Macedônia Agro-industrial LTDA 

ME 

 Vitória Indústria e Comércio de Laticínios 

LTDA ME 

 Cooperativa de Desenvolvimento 

Sustentável do Vale do Assú  

 Agropecuária Natal LTDA 

 Unidades de processamento que fornecem 

leite exclusivamente para o Programa Leite 

Potiguar e para o PPA Leite; 

 Baixa capacidade de geração de empregos.  

 Agroindustrial Triunfo LTDA ME 

 Coop. de Energia e Desenvolvimento 

Rural do Piranhas LTDA 

 Coop. de Desenvolvimento Rural. 

Sustentável de Agricultores Familiar do 

Seridó 

 Laticínio Santa Terezinha LTDA ME 

 Laticínio Santa Luzia LTDA 

 Indústria de Laticínios Apodi LTDA 

 Cooperativa Agropecuária do 

Assentamento Lagoa Nova 

 Deixou de processar leite para programas 

sociais, retornando a condição inicial de 

queijeira; 

 Baixa capacidade de geração de emprego. 

 Laticínio São Pedro  

Fonte: FIERN, 2008. 

Elaboração: Rafael Pereira da Silva, 2013. 

 

 

                                                           
36

 As empresas que não constam nesse quadro são aquelas que declararam falência, ou que as informações 

obtidas sobre o seu funcionamento, não nos permitiu enquadra-las em nenhum dos perfis acima 

estabelecidos.  
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  Os derivados lácteos produzidos por esta empresa estão agrupados em duas 

marcas distintas, a DiBufalo, que concentra os produtos lácteos fabricados a partir do 

leite de búfala, sendo mais expressivos os queijos provolone fresco, mozzarella com 

tomate seco, mozzarella de leite de búfala, queijo coalho de búfala e o queijo minas 

frescal de búfala (TAPUIO, 2007). Já a marca Itaipi concentra os derivados lácteos 

produzidos com o uso de leite bovino, os quais restringem-se ao queijo coalho e ao 

minas frescal, tal como apresentado na figura 27. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Os produtos lácteos processados pela Tapuio, em especial os derivados de leite 

de búfala, já possuem mercado consumidor em quase todos os estados do Nordeste, com 

exceção do Piauí, onde a inserção dos produtos vem se dando de forma mais lenta. No 

Rio Grande do Norte, os produtos Dibufalo e Itaipu são comercializados nas redes de 

supermercado Walmart, Atacadão, Carrefour, Nordestão, Bom dia, Favorito, Super 

Show, Rede mais, dentre outros (TAPUIO, 2007). As especiarias derivadas do leite de 

búfalo possuem ainda um mercador consumidor cativo na capital do estado, o qual é 

composto por restaurantes tais como o Camarões potiguar, Divino fogão, Pasta e pasta, 

Piazzola, Only Pizza, Pizzaria Reis Magos e Sanduicheria Subway (TAPUIO, 2007).  

 Depreende-se que a aceitação e consolidação dos produtos Tapuio junto aos 

mercados consumidores regionais e locais, são resultantes dentre outros aspectos, do 

fato de a empresa ser a única a processar tais derivados lácteos no Rio Grande do Norte, 

Figura 27: Principais produtos da linha comercial da empresa Tapuio Agropecuária. 
Fonte: página pública da empresa (http://www.tapuio.com.br) 
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sendo também uma das poucas com esse perfil na região Nordeste, onde a criação de 

bubalinos nunca se constitui como atividade criatória principal. 

 Isso se evidencia ao se perceber que no Rio Grande do Norte não existe rebanho 

expressivo de bubalinos, e os poucos animais dessa espécie apresentam-se de maneira 

pontual e concentrada espacialmente, como evidenciado no mapa 25.  

 Sobre a inserção deste tipo de rebanho no Rio Grande do Norte, tal fenômeno só 

ocorreu a partir do ano de 2001, quando a empresa Tapuio Agropecuária (fazenda e 

unidade de processamento) fez opção pela realização de investimentos na aquisição de 

animais desta espécie, bem como especializou-se na produção e processamento do leite 

de búfala. Do ponto de vista espacial, tal rebanho sempre esteve concentrado no 

munícipio de Taipu, onde se localiza o referido empreendimento agropecuário, ainda 

que nos últimos anos tenha ocorrido uma descentralização desta atividade criatória, 

principalmente rumo aos municípios localizados no entorno de Natal, tais como São 

Gonçalo do Amarante, São José do Mipibu, Macaíba e Nísia Floresta.  

Curiosamente, verifica-se a partir do ano de 2009, a fixação de animas desta 

espécie também na região do Seridó Potiguar, a qual se inicia nos municípios de Caicó e 

Currais Novos, chegando posteriormente em Lagoa Nova, Parelhas, Santana do Seridó e 

Serra Negra do Norte. Ainda com tímida expressão e expansão, a criação de bubalinos 

no Rio Grande do Norte, representa somente 0,17% do total do efetivo de búfalos 

existente no território brasileiro.  

Outra unidade de processamento de leite que se destaca no contexto estadual é a 

APASA, sobretudo em virtude de sua importância para os produtores de leite da 

mesorregião central do estado, de modo particular no município de Angicos, onde esta 

localiza-se, bem como em virtude de sua expansão e consolidação no setor lácteo do 

estado.  

A Associação dos Pequenos Agropecuaristas do Sertão de Angicos foi fundada 

em 1994, com o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva do leite bovino na região 

central do estado, mas também impulsionada pelas demandas geradas a partir da 

retomada do Programa do Leite. No momento de sua fundação a referida unidade de 

processamento, tinha como cliente exclusivo o governo do estado, e assim permaneceu 

até o ano de 1997, quando expande a sua linha de produção e cria sua linha comercial, 

popularizada por meio dos produtos da marca Cabugi, que neste momento limitava-se 

ao leite pasteurizado tipo C.  
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Mapa 25: Rio Grande do Norte – Efetivo de rebanho bubalino (2012). 
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Segundo aponta Angicano (2007), os anos de 1998 e 2005, foram marcados por 

intensas transformações na estrutura produtiva e organizacional da empresa, as quais 

resultaram respectivamente na incorporação do processamento industrial do leite de 

cabra, para abastecimento do Programa do leite, processo no qual a referia associação é 

pioneira no estado, bem como na ampliação de sua linha comercial, que em 2005, inicia 

a produção de iogurtes, queijos e bebidas lácteas, de diferentes sabores (figura 28). 

 Atualmente a comercialização dos derivados lácteos da marca Cabugi, limita-se 

ao estado do Rio Grande do Norte, ocorrendo principalmente nas cidades localizadas no 

entorno do município de Angicos, bem como nos centros urbanos com maior 

adensamento populacional, tais como Natal, Parnamirim, Mossoró e Assú.  

 

 
Figura 28: Bebidas lácteas processadas pela APASA. 

Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de Campo – Angicos/RN – Agosto de 2013. 

 

De acordo com a direção da empresa, hoje a planta de processamento de leite da 

APASA, apresentada nas figuras 29 e 30, atende a todas as exigências técnicas e 

sanitárias aplicadas ao setor de laticínios, bem como cumpre a legislação trabalhista 

vigente no país.  

 

 

 
Figura 29: Vista frontal da planta de 

processamento de leite da APASA 
Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de Campo  

Angicos/RN – Agosto de 2013. 

 

Figura 30: Vista aérea da planta de 

processamento de leite da APASA 
Fonte: APASA – Acervo da empresa 

Angicos/RN – Agosto de 2013. 
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Atualmente a Associação dos Pequenos Agropecuaristas do Sertão de Angicos, 

permanece na condição de fornecedora de leite bovino e caprino para o Programa do 

Leite e para o PPA Leite, tendo hoje um total de 256 produtores/fornecedores de leite de 

vaca e 298 produtores/fornecedores de leite de cabra, os quais abastecem diariamente a 

unidade de processamento com 17.000 litros de leite bovino e 4.600 litros de leite 

caprino (ANGICANO, 2007).  

Dos 17.000 litros de leite bovino, entregues diariamente na APASA, cerca de 

5.000 mil são destinados à fabricação dos produtos que compõe a sua linha comercial 

(Bebida láctea, iogurte, queijo, manteiga, creme de leite, doce de leite e leite 

pasteurizado tipo C), os quais são comercializados em padarias, mercadinhos e 

supermercados que integram a Rede Mais, Rede Queiroz, bem como o Supermercado 

Favorito.  

De acordo com informações obtidas junto à diretoria da referida associação, os 

recursos capitaneados por esta, têm a seguinte origem: 50% provenientes dos repasses 

do governo na forma de pagamento ao leite fornecido aos programas sociais (Programa 

Leite Potiguar e PAA Leite), sendo a outra metade proveniente da comercialização dos 

produtos da marca Cabugi.  

 Assim como a APASA, a Cooperativa Agrícola Mista de Tenente Ananias – 

COAMTAL, também atua em duas frentes, fornecendo leite pasteurizado tipo C para os 

programas sociais de combate a fome e erradicação da pobreza, assim como através de 

sua linha comercial, através da qual se produz e comercializa queijos e bebidas lácteas 

da marga Gurupy. O que difere entre os dois empreendimentos é que esta última 

apresenta uma maior dependência dos programas sociais, por conseguinte, do setor 

público, na medida em que grande parte dos produtos que compõe a sua linha 

comercial, sobretudo as bebidas lácteas, ainda estão em fase de consolidação junto ao 

mercado consumidor local.  

 De acordo com informações obtidas durante a visita técnica realizada na 

empresa, hoje a principal área de consumo dos produtos da marca Gurupy é a 

mesorregião Oeste do estado, em especial os municípios de Pilões, Antônio Martins, 

Alexandria, Almino Afonso, Alexandria, Marcelino Vieira e Paraná. Ainda que os 

queijos produzidos nesta usina de beneficiamento já tenha se difundido por todo o 

estado, chegando hoje a ser comercializado em lojas especializadas da venda de frios e 

derivados lácteos existentes nas cidades de Natal, Mossoró e Parnamirim.   
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 Atualmente para além, do leite pasteurizado tipo C, direcionado aos programas 

anteriormente nominados, esta associação trabalha ainda com a produção de queijo 

coalho semidesnatado, queijo coalho tradicional, queijo mozzarella, queijo ricota nas 

variações frescal e light, bebidas lácteas, iogurte, manteiga e nata.  

 Outrossim,de acordo com informações obtidas por meio da entrevista realizada 

durante a  pesquisa de campo, a empresa pretende fortalecer a sua linha comercial, 

tornando o queijo coalho, o principal derivado lácteo processado na COAMTAL, com 

estimativa de se produzir até 6 mil quilos por mês. Atualmente, a maior parte do leite 

beneficiado nesta usina, já é destinado para a produção deste derivado lácteo, para o 

qual já foi construída uma área especifica para o seu armazenamento e maturação, 

conforme ilustrado nas figuras 31 e 32.  

 

 

 

 

De acordo com a diretoria da empresa a criação e realização de investimentos no 

fortalecimento da linha comercial da empresa têm como objetivo dar um pouco mais de 

autonomia a associação, que nas palavras da atual administração, já não pode ser 

totalmente dependente dos programas sociais e dos repasses públicos, tendo em vista as 

irregularidades no pagamento a partir do ano de 2012, quando permaneceram 

aproximadamente 5 meses sem receber o pagamento 

  do leite fornecido para o Programa Leite Potiguar. Esta realidade não foi 

exclusiva desta unidade de processamento, mas acometeu todas as indústrias de 

laticínios que participam dos consórcios Leite Potiguar e União, os quais são 

responsáveis pelo fornecimento do leite para o programa anteriormente nominado.  

Figura 31: Câmara de 

armazenamento de queijo coalho – 

COAMTAL 
Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de Campo 

Tenente Ananias/RN – Outubro de 2013. 

Figura 32: Sala de maturação do 

queijo coalho – COAMTAL 
Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de Campo 

Tenente Ananias/RN – Outubro de 2013. 
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 Mesmo com as inúmeras instabilidades e incertezas que marcam a execução 

recente do Programa Leite Potiguar no estado, ainda existem diversas unidades de 

processamento de leite, como da Indústria de laticínios Apodi – ILA, localizada no 

município de mesmo nome na mesorregião Oeste Potiguar Por meio da pesquisa de 

campo, verificamos que as unidades de processamento que se dedicam somente ao 

fornecimento do leite pasteurizado para os programas sociais, possuem uma estrutura 

física limitada, tanto na área construída, quanto na quantidade e capacidade de 

beneficiamento das maquinas utilizadas no processo industrial. A ILA é um exemplo 

dessa realidade (Figura 33).  

 

 
Figura 33: Visão frontal da área de recepção de leite da  

Indústria de Laticínios Apodi 
Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de Campo – Apodi/RN – Setembro de 2013. 

 

 Atualmente a referida indústria de laticínios atua processando leite de origem 

caprina e bovina e fornece para os programas Leite Potiguar e PAA Leite, tendo ao todo 

160 fornecedores de leite, cujas propriedades localizam-se nos municípios de Felipe 

Guerra, Upanema, Caraúbas, Umarizal, Itaú, Severiano Melo, Tabuleiro Grande, 

Rodolfo Fernandes, Riacho da Cruz e Apodi.  

 Dos 160 produtores que fornecem leite para esta usina de beneficiamento, 130 

são responsáveis pela entrega do leite de gado e 30 produzem e fornecem somente o 

leite de cabra. Juntos, esses somam um volume de produção estimado em 12.000 litros 

de leite por dia. O leite processado nessa indústria é distribuído para o Programa Leite 

Potiguar, nos municípios de Mossoró, Areia Branca, Felipe Guerra, Apodi, Severiano 

Melo, Itaú, Olho D’Água dos Borges, Riacho da Cruz, Martins, Caraúbas,  

 No processo de distribuição da produção dessa indústria, a empresa faz uso de 

veículos do tipo, caminhões refrigerados (figura 34), cumprindo assim os critérios e 

normas estabelecidas pelo programa e pelo Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária 
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do Rio – IDIARN, órgão responsável pela fiscalização da produção e processamento 

dos produtos de origem animal e vegetal no estado.  

 

 
Figura 34: Caminhões refrigerados utilizados na distribuição do leite pasteurizado 

Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de Campo – Apodi/RN – Setembro de 2013. 

 

 Atualmente todo o leite processado na usina ILA destina-se tão somente para o 

cumprimento do contrato firmado com o governo estadual, por meio do Programa Leite 

Potiguar. Conforme exposto pelo seu gerente, a referida empresa não tem participado do 

PAA Leite, em virtude da falta de agricultores familiares que tenham uma produção de 

leite mínima diária que compense a sua adesão ao referido programa. Ainda de acordo 

com sua diretoria, em 2013 a empresa iniciou a realização de um estudo de viabilidade 

para criação de uma linha comercial, a qual pretende comercializar seus produtos nas 

cidades de Apodi e Mossoró, de modo particular nos supermercados que integram a 

Rede Queiroz, Rede Rebouças e Mercantil Cidade.  

 Uma particularidade das empresas que têm o perfil da ILA, é que elas 

concentram de fato um elevado número de agricultores familiares e pequenos 

produtores de leite vinculados aos programas sociais que dinamizam o setor de 

laticínios no estado, opostamente as médias e grandes empresas existentes no estado, 

onde o Programa Leite Potiguar, foi capturado por médios e grandes pecuaristas, 

conforme já apontava Mineiro (2007), quando elaborou o perfil dos produtores de leite 

do Rio Grande do Norte.  

 Nestas empresas onde o número de caminhões isotérmicos é reduzido ou 

inexistente, a entrega do leite na plataforma de processamento é de responsabilidade do 

produtor, que na maioria das vezes armazena o leite em recipientes plásticos, no 

formato apresentado na figura 35, os quais são chamados por eles (produtores) de 
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latões. Nesse sentido frisamos ainda que nestes casos os custos do transporte do leite 

são de responsabilidade do produtor, o que torna ainda mais dispendiosa a atividade 

para o pequeno criador de gado, tal como para o agricultor familiar de forma geral.  

 

 
Figura 35: Recipientes utilizados por pequenos produtores de leite para transportar o 

produto entre a unidade de produção e usina de beneficiamento 
Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de Campo – Apodi/RN – Setembro de 2013. 

 

 Conforme a instrução normativa que regulamenta a produção, o transporte e o 

processamento do leite no Brasil deve abolir o uso desses recipientes em qualquer etapa 

do processo produtivo, no entanto conforme está posto na cláusula 14.6 da IN 62, de 29 

de dezembro de 2011, a qual normatiza a produção de lácteos no Brasil:  

 

14.6. Admite-se o transporte do leite em latões ou tarros e em temperatura 

ambiente, desde que: 

14.6.1. O estabelecimento processador concorde em aceitar trabalhar com 

esse tipo de matéria-prima; 

14.6.2. A matéria-prima atinja os padrões de qualidade fixadas
37

, a partir dos 

prazos constantes da Tabela 2 deste Anexo; 

14.6.3. O leite seja entregue ao estabelecimento processador no máximo até 

2h (duas horas) após a conclusão da ordenha. 

14.6.4 O estabelecimento industrial que receber leite em latões deverá 

realizar todas as análises exigidas para leite de conjunto definidas no item 5.1 

deste anexo
38

, por latão.  

  

                                                           
37

 Estes padrões de qualidade dizem respeito à contaminação química, física ou biológica do leite, bem 

como a contagem das células somáticas e a contagem padrão em placas expressa em UFC/ml.  
38

 Conforme o item 5.1 da instrução normativa vigente, de todo o recipiente com leite entregue na unidade 

de processamento, deve ser coletada uma amostra de leite, para realização de testes quanto a temperatura; 

Teste do Álcool /Alizarol na concentração mínima de 72% v/v (setenta e dois por cento volume/volume); 

Acidez Titulável; Índice Crioscópico; Densidade Relativa, a 15/15ºC; Teor de Gordura; Pesquisa de 

Fosfatase Alcalina (quando a matéria-prima for proveniente de Usina e ou Fábrica); Pesquisa de 

Peroxidase (quando a matéria-prima for proveniente de Usina e ou Fábrica); % de ST e de SNG; Pesquisa 

de Neutralizantes da Acidez e de Reconstituintes da Densidade; Pesquisa de agentes inibidores do 

crescimento microbiano; outras pesquisas que se façam necessárias. 
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É válido destacar que o uso dos recipientes plásticos não ocorre de maneira 

exclusiva por parte dos produtores fornecedores das unidades de processamento de leite 

de menor porte, embora neste caso o seu uso seja mais expressivo. Esta é um prática 

comum no estado e possível de ser visualizada em todas as unidades de processamento 

de leite existentes nesta unidade da federação.  

 As distinções que marcam as empresas do setor de laticínios no Rio Grande do 

Norte não se fazem sentir somente a partir das diferenciações em suas estruturas físicas 

e organizacionais, os dados levantados junto ao Cadastro Industrial do Rio Grande do 

Norte (FIERN, 2008), evidenciam que as empresas do setor, possuem distintas 

capacidades de geração de emprego, nenhuma delas superando a faixa de 100 

empregados contratados, conforme evidenciado no quadro 12.  

 Sobre o nível de instrução e qualificação profissional dos operários das 

indústrias de laticínios, Alves (2008) confirma a exigência de uma formação escolar 

básica, já que a disponibilidade de mão de obra especializada para o setor é limitada 

pelo número insuficiente de escolas técnicas que atendam a essa demanda. No que 

concerne à formação profissional em instituições de nível técnico, esta é pequena e 

restringe-se ao curso de técnico em alimentos.  

No ensino superior, existem algumas instituições que oferecem cursos de 

Engenharia e Tecnologia de Alimentos, a exemplo da UFRN (Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte), UFV (Universidade Federal de Viçosa), UFSC (Universidade 

Federal de Santa Catarina), UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) e UNESP 

(Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho) de São José do Rio Preto.  

No nível de treinamento, destaca-se a atuação do SEBRAE, com a oferta de 

cursos profissionalizantes para os interessados em trabalhar no setor. Nesse contexto, 

em nível nacional destaca-se a atuação do Instituto Candido Tostes, o qual realiza 

pesquisas na área e dedica-se a formação de mão de obra especializada para o setor 

(capacitação, técnico e superior). 

No caso especifico das indústrias de laticínios do Rio Grande do Norte, o corpo 

de funcionários é composto em sua maioria por profissionais sem formação específica 

para atuar no setor, os quais receberam apenas instruções práticas de como proceder na 

execução de suas tarefas. Quanto aos cargos de nível superior, estes empregam em sua 

maioria engenheiros químicos, responsáveis pela análise do leite a ser processado e pelo 

controle de qualidade dos derivados, e administradores, geralmente ocupados com as 

funções administrativas e com a gestão dos “recursos humanos”. 
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QUADRO 12: Rio Grande do Norte - Números de empregos gerados pelas 

indústrias de laticínios 

Nº Razão Social Nome Fantasia 
Número de 

empregados 
1 Comércio de Laticínios Natal  CLAN  95 

2 Nilton Pessoa de Paula Agropecuária S.A. NILPASA 44 

3 
Cooperativa de Energia e Desenvolvimento Rural 

do Seridó 
CERSEL  20 

4 
Cooperativa de Desenvolvimento Sustentável do 

Vale do Assú   
CERVAL  29 

5 Agroindustrial Triunfo LTDA ME  Leite Triunfo 7 

6 Laticínio São Pedro  Leite Marina  30 

7 
Cooperativa de Energia e Desenvolvimento Rural 

do Seridó 

Unidade de laticínios 

Santana  
81 

8 Tapuio Agropecuária LTDA ME 
Itaipu  

DiBufalo 
98 

9 Maila Macedônia Agro-industrial LTDA ME Leite Babi  36 

10 Chaparral indústria alimentícia LTDA  Chaparral Alimentos  29 

11 
CEM Indústria e Comércio de Produtos 

Agropecuários LTDA ME  
Leite CEM  61 

12 Cooperativa Agrícola Mista de Tenente Ananias  COAMTAL  18 

13 
Associação dos Pequenos Agropecuaristas do 

Sertão de Angicos       
APASA 52 

14 Laticínio Santa Luzia LTDA Leite Sertanejo  8 

15 L. S. Laticínio LTDA L.S Laticínios  22 

16 Bom Jesus Agropecuária e Indústria LTDA Leite Cacau  26 

17 Laticínio Santa Terezinha LTDA ME 
Laticínio Santa 

Terezinha 
9 

18 Indústria de Laticínios Apodi LTDA Leite ILA  20 

19 
Cooperativa Agropecuária do Assentamento 

Lagoa Nova 
(Leite) Lagoa Nova  9 

20 Agropecuária Natal LTDA Leite Natal  16 

21 
ILBASA – Indústria de Laticínios Boa Saúde 

LTDA 
Leite Vida  

Não 

informado 

22 F. de A. O. Cunha – ME  Não informado  1 

23 Laticínios Caicó LTDA LACOL 19 

24 Indústria de Laticínios Mossoró LTDA ILMOL  47 

25 Nutrivida Indústria de Laticínios LTDA Leite do Sertão 30 

26 Laticínio Dois Irmãos  LTDA Leite Oestano  6 

27 
Coop. de Energia e Desenvolvimento Rural do 

Piranhas LTDA – CERPIL  
Leite Seridó. 20 

28 Leite Xodó Indústria e Comércio LTDA Leite Xodó  10 

29 Laticínio Namorados Indústria e Comércio LTDA MASTERLEITE  5 

30 Antônio Cássio de Queiroz Cunha ME  Iogurte do Vale  2 

31 Jailde Oliveira de Araújo ME Sertão de Jucurutu  
Não 

informado  

32 
Vitória Indústria e Comércio de Laticínios LTDA 

ME  
Leite Vitória  4 

33 Nileto Agroindustrial LTDA ME  Gut-Gut 8 

  

34 

Coop. de Desenvolvimento Rural. Sustentável de 

Agricultores Familiar do Seridó 
COOPSERIDÓ  5 

Fonte: FIERN, 2008. 

Elaboração: Rafael Pereira da Silva, 2013. 
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Conforme verificamos durante a pesquisa de campo, o corpo de funcionários das 

empresas de laticínios do Rio Grande do Norte é constituído por pessoas sem elevado 

nível de instrução formal, sendo comum o relato de que a formação/treinamento se da a 

partir do contato direto com um funcionário mais antigo na empresa, os quais os novos 

contratados chamam de encarregado, este sendo geralmente incumbido de monitorar 

todas as etapas do processo de beneficiamento do leite.  

 Todavia, observamos também a presença reduzida de engenheiros em alimentos, 

nutricionistas e engenheiros químicos, principalmente nas empresas que apresentam 

linha comercial consolidada ou em processo de expansão. Na pesquisa de campo 

constatamos ainda que a presença de técnicos em alimentos nas usinas de 

beneficiamento de leite no Rio Grande do Norte é um fato recente que está relacionado 

a expansão dos Institutos Federais do Rio Grande do Norte – IFRN’s. 

 A presença destes profissionais, seja na condição de estagiário ou contratado, se 

faz perceber de maneira mais efetiva nas indústrias de laticínios das mesorregiões do 

Alto Oeste e do Seridó Potiguar, nas quais o curso de técnico em alimentos funciona 

regularmente nos campi do IFRN situados nas cidades de Currais Novos e Pau dos 

Ferros.  

  Ainda no tocante aos empregos gerados pelo setor industrial do leite no estado, 

é válido destacar que não é comum a presença de bacharéis em administração no corpo 

de funcionários, exceto nas indústrias de maior porte.  De modo geral verificamos que 

as firmas optam por contratar contadores, os quais prestam serviços esporádicos, a 

depender da necessidade da empresa. Nas médias e pequenas indústrias o 

gerenciamento da unidade é realizado pelo próprio proprietário, ou por alguém sem 

formação especifica para a execução desta atividade, mas que recebeu um 

“treinamento” tornando-o apto a desenvolver as funções administrativas da empresa.  

 Dados do Cadastro Industrial do Rio Grande do Norte (FIERN, 2008) revelam 

que 720 pessoas trabalham formalmente nas indústrias de laticínios do Rio Grande do 

Norte, dos quais 53% estão lotados nas 5 maiores empresas do setor no estado, ou seja: 

CLAN, Tapuio, Unidade de Laticínios Santana, Apasa e Leite Cem. Empresas que 

como veremos no quadro 13, apresentam significativa capacidade de expansão das suas 

linhas comerciais e diversificação da sua produção.  



233 

 

 

Quadro 13: Rio Grande do Norte - Derivados lácteos produzidos nas unidades de beneficiamento industrial (2008) 

Nº Nome Fantasia 
Leite 

Pasteurizado 

Bebida 

Láctea 

Queijo Requeijão Manteiga Iogurte Coalhada 

1 CLAN        

2 NIPASA        

3 CERSEL        

4 CERVAL        

5 Leite Triunfo        

6 Leite Marina        

7 
Unidade de 

laticínios Santana 

       

8 
Itaipu 

DiBufalo 

       

9 Leite Babi        

10 
Chaparral 

Alimentos 

       

11 Leite CEM        

12 COAMTAL        

13 APASA        

14 Leite Sertanejo        

15 L.S Laticínios        

16 Leite Cacau        

17 
Laticínio Santa 

Terezinha 

       

18 Leite ILA        
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Nº Nome Fantasia 
Leite 

Pasteurizado 

Bebida 

Láctea 

Queijo Requeijão Manteiga Iogurte Coalhada 

19 (Leite) Lagoa Nova        

20 Leite Natal        

21 Leite Vida        

22 
F. de A. O. Cunha – 

ME 

       

23 LACOL        

24 ILMOL        

25 Leite do Sertão        

26 Leite Oestano        

27 Leite Seridó        

28 Leite Xodó        

29 MASTERLEITE        

30 Iogurte do Vale        

31 Sertão de Jucurutu        

32 Leite Vitória        

33 Gut-Gut        

34 COOPSERIDÓ        

Fonte: FIERN, 2008. 

Elaboração: Rafael Pereira da Silva, 2014. 
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 As dinâmicas de funcionamento destas empresas imprimem no território 

potiguar uma complexa trama de interações espaciais, as quais se configuram a partir da 

circulação de pessoas que atuam no setor, fluxos de matéria-prima a ser beneficiada, de 

derivados lácteos produzidos no estado, capital, ordens, informações e serviços a estas 

relacionados.   

 Sobre as interações espaciais, Corrêa (1997, p. 279) aponta que essas  

 
constituem um amplo e complexo conjunto de deslocamentos de pessoas, 

mercadorias, capital e informação sobre o espaço geográfico. Podem 

apresentar maior ou menor intensidade, variar segundo a frequência de 

ocorrência e, conforme a distância e direção, caracterizar-se por diversos 

propósitos e se realizar através de diversos meios e velocidades 

 
 À luz do exposto apreende-se que as interações espaciais dizem respeito ao 

conjunto das ações que implicam ou demandam deslocamentos no espaço, o que nos 

permite pensar que todo processo produtivo, por menor ou menos hegemônico que seja, 

possui rebatimentos espaciais específicos, os quais se fazem perceber em ultima escala 

por meio da organização do espaço e das dinâmicas do território.  

 Sobre a ocorrência desse fenômeno, precisamos ainda elucidar que em muitos 

casos a sua ocorrência está associada à configuração de um conjunto de movimentos 

que se dão em múltiplas escalas, mas assumem feição material em pontos específicos do 

território. Em síntese é como se diversos vetores convergissem para um ponto, 

condicionando o desenvolvimento das relações sociais e técnicas de produção ali 

existentes. No entanto, é preciso reconhecer a influência que os lugares exercem na 

conformação desses vetores, uma vez que estes têm papel ativo e contraditório nesse 

processo, na medida em que condiciona, mas é também condicionado, por forças 

exógenas, antagônicas e distintas. 

 Exemplificando, verificamos que as máquinas utilizadas nas indústrias de 

laticínios do estado, são fabricadas em sua maioria nas regiões Sul e Sudeste, ainda que 

percebamos fluxos de equipamentos em menores proporções vindos do estado de Goiás 

e do Ceará, tal como evidenciado no mapa 26.  
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Mapa 26: Localização da origem das máquinas utilizadas na indústria de laticínios 

do Rio Grande do Norte
39

. 

 

                                                           
39

 Dos estados do Ceará e Bahia, não são adquiridas máquinas, mas sim contratados serviços de instalação 

e manutenção de câmaras frias.  
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De acordo com o que podemos levantar nas visitas técnicas realizadas durante a 

pesquisa de campo, os equipamentos em uso nas indústrias de laticínios do Rio Grande 

do Norte, foram adquiridas junto a empresas especializadas na produção e 

comercialização de objetos utilizados em unidades processadoras de alimentos, dentre 

elas a Casa Forte (Goiás), Frio Max (Minas Gerais), DMax (São Paulo), Biasinox 

(Minas Gerais), Bellinox (Rio Grande do Sul), JL Equipamentos para laticínios (Goiás), 

Alfa Laval (São Paulo), Globo Inox (Rio Grande do Sul), FIBRAN (Minas Gerias), 

Harmo Milk (São Paulo), Termoprol
40

 (São Paulo), Tecnolat (Paraná), Relat (Rio 

Grande do Sul), Art Inox (Minas Gerais), BrasNox (Minas Gerais), Mira Inox (Minas 

Gerais), Lambari Inox (Minas Gerais) e Inox New (Goiás).  

 Ao indagarmos os proprietários ou responsáveis pelos empreendimentos, sobre o 

porquê de a aquisição dos equipamentos serem feitas de forma prioritária em firmas 

localizadas nos estados das regiões Sul e Sudeste, estes foram unânimes em apontar 

como principal motivo a inexistência ou ineficiência das empresas que comercializam 

esse tipo de equipamentos no estado, somado aos preços abusivos cobrados pelas 

empresas especializadas na comercialização de equipamentos industriais existentes no 

Rio Grande do Norte, tornando financeiramente mais viável a aquisição de máquinas 

produzidas e comercializadas no centro-sul do país. 

 Os fluxos gerados pela atividade laticinista não dizem respeito somente à 

circulação de máquinas e utensílios, aliás constatamos serem esses os fluxos menos 

intensos, no entanto de suma importância para o setor, dado o conteúdo técnico e 

científico, imbuídos em cada um dos objetos, dos quais as empresas de laticínios são 

dependentes.  

 Em nossas análises constatamos que o processo de distribuição dos derivados 

lácteos no estado, engendram complexas interações espaciais, como bem se nota no 

mapa 27. As interações originárias do processo de circulação e distribuição dos 

derivados lácteos possuem um caráter assimétrico, estando os fluxos mais expressivos 

direcionados para as cidades que apresentam maior adensamento populacional, tais 

como Natal e Mossoró.  

 

                                                           
40

 Esta empresa trabalha exclusivamente com instalação e manutenção de câmaras frias indústriais.  
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Mapa 27: Rio Grande do Norte – Fluxo de distribuição dos derivados lácteos processados industrialmente no estado
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 Sobre essa dimensão assimétrica, tão característica das interações espaciais, Corrêa 

(1997) afirma que tais distinções tornam-se mais visíveis quando refletem as diferenciações 

historicamente constituídas entre os lugares, revelando o poder de atração de um lugar em 

detrimento dos outros. No caso especifico das assimetrias existentes na distribuição dos 

derivados lácteos no estado, estas têm duas razões, primeiramente o número de beneficiários 

dos programas sociais de combate à fome e em segundo plano a capacidade de consumo dos 

derivados lácteos produzidos para fins comerciais no estado. Em ambos os casos destacam-se 

as cidades de Natal e Mossoró, as quais apresentam os maiores números de beneficiários dos 

programas sociais, bem como concentram o maior consumo, por conseguinte, a maior 

comercialização de produtos lácteos processados no estado. Ambos os fatos têm relação direta 

com o papel que estas cidades exercem na rede urbana estadual e regional, apresentando, 

inclusive, os maiores contingentes de populações dentre as 167 sedes municipais do Rio 

Grande do Norte.  

 Outro fenômeno espacial, que é possível observar na atual configuração do sistema 

produtivo do setor de laticínios no Rio Grande do Norte, é o de redução das arenas e expansão 

das áreas
41

, par dialético proposto por Marx
42

 (2011) e retomado por Harvey (2013), como 

categoria analítica de suma importância para a compreensão do sistema financeiro global, 

bem como dos processos produtivos, no período atual.  

 Na interpretação proposta por Harvey (2013), o período pós-década de 1970, marca o 

inicio de um tempo em que se limitam as áreas reservadas exclusivamente para realização das 

etapas inerentes ao processo produtivo propriamente dito, fato que caracteriza a diminuição 

das arenas, ao mesmo tempo em que se expandem e se dinamizam os campos de ocorrência 

dos processos de distribuição, circulação e consumo, acontecimentos que marcam a expansão 

das áreas.  

 Concordamos com o referido autor, que a ocorrência de tal fenômeno só foi possível, 

em virtude da influência exercida pela ciência e pela tecnologia nos distintos sistemas 

produtivos, bem como a partir da criação de estruturas materiais que viabilizassem o 

deslocamento e a circulação de pessoas, mercadorias e capitais. Não poderíamos aqui 

esquecer o fundamental papel das tecnologias informativas e comunicacionais, as quais 

                                                           
41

 A presente ideia foi também discutida por Milton Santos, em seu texto “Modo de produção técnico-científico e 

diferenciação espacial”, escrito em 1998 e publicado na Revista TERRITÓRIO, ano 4, nº 6, jan./jun.1999. 
42

 A obra Grundrisse, obra póstuma de Karl Marx, publicada pela primeira vez em 1941, constituindo-se em um 

conjunto de manuscritos, em sua maioria ideias em processo de formulação, desenvolvidos por este pensador até 

ano de 1858.   
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permitem a transferência imediata das demandas e normas, específicas ao interesse de cada 

empresa e próprias de cada atividade produtiva.  

 Em nosso entendimento a ocorrência deste fenômeno no setor de laticínios, torna-se 

clarividente, ao percebermos que atualmente (2014), 32 usinas de beneficiamento do leite, são 

responsáveis pelo abastecimento dos 167 municípios do estado do Rio Grande do Norte, 

algumas destas enviando produtos para cidades que estão até 165 km de distância da unidade 

de processamento.  

 Ainda assim reconhecemos que a maior parte do leite adquirido comercialmente no 

estado, sobretudo nos hipermercados, é proveniente de unidades de processamento que não 

atuam no território potiguar, pois nestes centros de comercialização prevalece a venda de 

produtos de marcas nacionais e internacionais, a exemplo da Nestlé, Danone, Parmalat, Vigor, 

etc., as quais possuem suas plataformas de beneficiamento, localizadas principalmente no 

Sudeste.  

  Ainda que em dissonância com a legislação vigente no país, tomamos conhecimento 

através da pesquisa de campo da comercialização do leite cru em alguns municípios do 

estado, prática comum, principalmente nas áreas rurais, onde o produto ainda é 

comercializado totalmente in natura e tendo como único tratamento a fervura simples, 

realizada pelo consumidor. Reconhecemos ser esse um hábito tradicional na região, que pode 

ser entendido como um movimento de resistência à lógica globalizante e homogeneizante dos 

processos socioculturais.   

 Se por um lado os últimos anos são marcados por uma expansão, ainda que tardia e 

lenta, no setor industrial do setor de laticínios no Rio Grande do Norte, este será também o 

momento de ampliação das desigualdades e fragilidades que marcam o setor artesanal de 

produção e processamento do leite, esfera de significativa importância social e econômica 

para a dinamização da pecuária leiteira norte-rio-grandense.  

 Nas linhas a seguir envidaremos esforços no intuito de compreender as complexas 

relações forjadas no seio da produção artesanal de leite, bem como refletiremos sobre as 

atuais limitações e possibilidades deste setor, que embora de grande importância, ainda se 

constitui como um mundo obscuro e sombrio para muitos. 
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4.3. A PRODUÇÃO FAMILIAR E O PROCESSAMENTO ARTESANAL DO 

LEITE NO RIO GRANDE DO NORTE: um olhar sobre as rupturas e 

permanências de uma realidade socioespacial dinâmica e perversa.  

 

No Brasil, não há consenso quanto à terminologia utilizada para conceituar os homens 

e mulheres, que se dedicam ao labor das atividades agrícolas, cuja dimensão abrange a média 

ou a pequena escala de produção, sendo comum observarmos o uso dos conceitos de 

camponês, pequeno proprietário rural, pequeno produtor rural e agricultor familiar para 

referirmo-nos a um único sujeito social, ainda que este seja marcado por inúmeras 

particularidades, que os distinguem inclusive entre si.  

De acordo com Bastos (2006) a emergência de cada um destes termos se dar em uma 

conjuntura específica, estando nestes igualmente impressos um conjunto de conteúdos sociais 

e políticos, os quais são de fundamental importância, quando se busca analisar as múltiplas 

faces desses sujeitos sociais, objeto de análise tão caro para a compreensão das relações 

sociais no campo brasileiro.  

Conforme destaca o referido autor até o final da década de 1960, o conceito de 

camponês constituía-se como central nas análises realizadas pelos cientistas sociais
43

. Tal 

termo era utilizado para designar a população residente no campo que tinha na terra, a sua 

única fonte de renda e sobrevivência. Sobre tal conceito é importante atentar para o seu 

conteúdo político e identitário, pois ser camponês era ser militante dos movimentos sociais, 

na busca pelo direito de acesso e fixação a terra, bem como era ser “um resistente” ao 

processo de expansão do capitalismo no campo, sendo assim um agente limitante às 

racionalidades impostas pelos agentes hegemônicos, sobretudo com a dinamização do 

processo de modernização da agricultura. Sobre as particularidades desse sujeito social, 

Wanderley (1985), assevera que o camponês, é antes de tudo um sujeito político, sendo o 

camponês a expressão corporificada da resistência e da luta.  

As décadas de 1970 e 1980 serão marcadas sumariamente por uma ressignificação das 

lutas e desfiguração desse sujeito social, que agora, em consonância com os interesses 

políticos do país, passam a ser trabalhados como pequenos proprietários rurais, nomenclatura 

que escamoteia a trajetória de lutas dos sujeitos sociais do campo. Nesse contexto os 

pesquisadores que aderem a esta nova conceituação, passam a analisar estes sujeitos, e a 

dinâmica dos espaços rurais, a partir do tamanho das propriedades e da capacidade de 
                                                           
43

 Neste trabalho o emprego do termo “cientista social”, não se restringe aos bacharéis em Ciências Sociais, mas 

abrange todo o corpo de pesquisadores das ciências humanas e áreas afins, que tem como foco de suas 

preocupações o homem.  
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produção dos estabelecimentos agropecuários, negligenciado o conjunto das relações sociais 

que se estabelecem no interior das propriedades rurais, bem como o conjunto de conflitos 

existentes entre os “pequenos proprietários rurais”, e os empresários do agronegócio, bem 

como entre os primeiros e o Estado.  

Vale salientar que se por um lado a reestruturação produtiva da agropecuária causou 

importantes transformações na base técnica, bem como nas estruturas produtivas e sociais, por 

outro provocou a marginalização de grande parte dos pequenos agricultores familiares, uma 

vez que estes últimos, a partir do desenvolvimento do capitalismo no campo, cada vez mais 

têm se transformados em trabalhadores para o capital, sem se tornarem operários (MARTINS, 

1983). 

Entendemos então por agricultores familiares, sujeitos sociais que de maneira geral 

são detentores ou ocupantes de pequenas porções de terra, nas quais se realiza 

predominantemente a diversificação da produção animal e vegetal, sobretudo de produtos 

voltados para atender as demandas de abastecimento dos mercados locais e regionais. 

Comumente estes agricultores possuem baixo nível de integração com a indústria, seja ela de 

bens de produção (consumo produtivo) ou processamento dos produtos. Outra característica 

marcante deste grupo social é acesso irregular e em muitos casos inexistentes as políticas de 

financiamento, à assistência técnica, à pesquisa agropecuária.  

Mesmo não tendo acesso pleno aos recursos e insumos produtivos, este grupo de 

produtores é responsável por quase a totalidade da produção de alimentos e pessoal ocupado 

no campo. Devendo-se destacar o emprego da força de trabalho não assalariada, o que 

acreditamos ser um dos principais traços característicos desses produtores. Para Moura 

(1986), estes agricultores familiares podem ser considerados enquanto sujeitos coletivos, pois 

não há separação entre a prática econômica e a prática familiar na unidade de produção. 

Contudo, não podemos considerar os agricultores familiares enquanto um bloco 

monolítico, visto que estes se reproduzem e se recriam de maneira diferenciada nas diversas 

porções do território brasileiro, apresentando práticas produtivas e sociais as mais diversas e 

particulares. De modo semelhante, também não podemos admitir que a partir da efetivação do 

processo de reestruturação produtiva estes produtores tenham mantido seus elementos 

constitutivos inalterados.  

Ao contrário, a agricultura familiar estabelece relação direta com o agronegócio e 

sendo tal relação desigual, a primeira tem se subordinado à lógica de funcionamento da 

segunda, sendo possível constatar que além dos agricultores familiares serem responsáveis 
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pela produção das mercadorias que não são de interesse dos empresários rurais, também têm 

especializado a produção, em muitos casos, por acordos de integração agroindustrial; vendem 

sua força de trabalho temporariamente durante o ano, principalmente nas épocas de safra das 

commodities agrícolas. Tais práticas corriqueiras estabelecidas entre agricultores familiares e 

os empresários rurais do agronegócio evidenciam a contradição e a complementaridade 

existente entre estes modelos de agricultura. 

Uma das maiores evidências da incorporação desta proposição conceitual no discurso 

do Estado foi à criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, no 

ano de 1996, evento que de acordo com Azevedo (2012b) denota a preocupação, no âmbito do 

planejamento das políticas públicas, com os agricultores menos capitalizados e que fazem uso 

intensivo da mão de obra familiar no desenvolvimento das atividades agropecuárias, cuja 

racionalidade difere bastante da agricultura patronal.  

A incorporação do referido conceito aos discursos oficiais e sua utilização como 

premissa para a formulação e execução de políticas públicas, fez com que este tomasse uma 

dimensão jurídica, a partir da promulgação da Lei Nº 11.326, de 24 de julho de 2006, a qual 

estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e dos 

empreendimentos familiares rurais. Conforme esta determinação legal  

 
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor 

familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, 

simultaneamente, aos seguintes requisitos: 

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; 

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 

III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas 

vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; 

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

 

Ao analisar a dimensão jurídica atribuída ao conceito de agricultura, Azevedo (2012b), 

aponta alguns contrassensos e limitações nesta lei. Uma delas refere-se à delimitação da área 

das propriedades, pois como se sabe, o módulo fiscal
44

 no Brasil apresenta variações 

assustadoras, oscilando de 5 a 110 hectares, a depender da região ou estado em que localiza-se 

a propriedade.  

 No Brasil, o tamanho do módulo fiscal é determinado pelo INCRA, que adota como 

parâmetro para determinação desta unidade de medida, “o tipo de exploração predominante 

no município; a renda obtida com a exploração predominante; outras explorações existentes 

                                                           
44

 Módulo Fiscal (MF) é uma unidade de medida agrária que representa a área mínima necessária para as 

propriedades rurais poderem ser consideradas economicamente viáveis (BRASIL, 2012a). 



244 

 

 

no município que, embora não predominantes, fossem expressivas em função da renda ou da 

área utilizada e o conceito de propriedade familiar” (LANDAU, 2012), conforme definição 

jurídica anteriormente mencionada.  

 No caso especifico da região Nordeste os módulos fiscais variam de 5 a 70 hectares, 

estando a ocorrência dos menores valores concentrados comumente nas capitais estaduais, as 

quais atualmente, integram regiões metropolitanas. Ao analisar a variação espacial dos 

módulos fiscais no Nordeste, Azevedo (2012b) aponta que “a medida que se adentra da zona 

litorânea em direção ao sertão semiárido, maior pode ser o tamanho do módulo fiscal”. O 

levantamento de dados realizado junto ao INCRA evidencia que a premissa içada pelo 

referido autor, é extremamente válida quando se tem como foco de análise o Rio Grande do 

Norte, onde tal comportamento se faz perceber de forma clara, tal como exposto no mapa 28.  

Verifica-se que o tamanho das propriedades apresenta-se como um dado fundamental 

para a classificação dos imóveis rurais, no entanto asseveramos que este dado é um tanto 

quando ilusório, pois como verificamos empiricamente durante a realização da pesquisa de 

campo existem grandes propriedades com baixa produtividade e pequenas propriedades com 

elevado nível de produção, isto no tocante a pecuária leiteira, de modo particular. 

Possivelmente quando se trata da agricultura, é possível que ocorra uma relação de 

interdependência maior entre a área da propriedade e sua produtividade agrícola, fato que não 

se confirma no tocante a produção de leite.  
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Mapa 28: Rio Grande do Norte – Variação espacial dos valores do Módulo Fiscal (ha) 
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 O tamanho das propriedades rurais no Brasil, em consonância com outras 

variáveis, dispostas no quadro 14, evidencia ainda a existência de uma visão dicotômica 

quanto aos modelos de agricultura desenvolvidos no país, o qual enquadra os 

minifúndios e pequenas propriedades, como próprios da agricultura familiar, tal como 

pressupõe que as médias e grandes propriedades sejam áreas de ocorrência 

preponderante da agricultura patronal.  

 

Quadro 14: Modelos e principais características da agricultura no Brasil 
Agricultura patronal Agricultura familiar 

Total separação entre a gestão e o trabalho 
Gestão e trabalho intrinsecamente 

relacionados  

Organização centralizada  
Processo produtivo dirigido diretamente pelo 

produtor  

Ênfase na especialização produtiva  Ênfase na diversificação da produção  

Proeminência de práticas agrícolas 

padronizáveis  

Busca a durabilidades dos recursos naturais e 

qualidade de vida  

Predomínio do trabalho assalariado  O trabalho assalariado é apenas complementar  

Tecnologias direcionadas a eliminação das 

decisões “de terreno” e “de momento” 

Tomada de decisões imediatas, adequadas ao 

alto grau de imprevisibilidade do processo 

produtivo. 

Uso de tecnologias que buscam a redução das 

necessidades de mão de obra 

Decisões tomadas “in loco”, condicionadas 

pelas especificidades do processo produtivo  

Ênfase no uso de insumos industrializados  
Ênfase no uso de insumos internos a 

propriedade 
Fonte: FAO/INCRA, 1994. Adaptado de Azevedo e Pessôa, 2011. 

 

 Embora reconheçamos as distinções existentes entre os dois padrões de 

agricultura, familiar e patronal, pensamos ser pertinente atentar para o fato de que são 

muitas as relações de complementaridade existentes entre estes, bem como admitimos 

que do ponto de vista da realidade concreta estas oposições não são tão claras, quando 

do ponto de vista das proposições teóricas.  

 Nesse sentido, é preciso que façamos um esforço, para nos desvencilharmos da 

ideia que a grandes propriedades são uma condição sine qua non para ocorrência da 

agricultura patronal, pois de acordo com o observado na pesquisa de campo, existem no 

território potiguar extensas propriedades que funcionam nos moldes operandi da 

agricultura familiar, bem como existem propriedades com área reduzida (até 4 hectares), 

mas que organizam-se a partir de ditames impostos pelo setor patronal da agricultura, 

evidenciando o quão complexa é esta questão.  

No Rio Grande do Norte o número de estabelecimentos agropecuários familiares, supera 

em muito o número de estabelecimentos patronais, os quais apresentam respectivamente 

74. 456 e 8.597 unidades (IBGE, 2006).  
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 Gostaríamos também de atentar para o fato de que alguns estabelecimentos 

enquadrados em um padrão de agricultura podem apresentar características de outro, 

sobretudo quanto ao uso da técnica e dos insumos industrializados. Conforme 

constatamos empiricamente é comum em alguns estabelecimentos de agricultura 

familiar o uso de sistemas técnicos complexos, bem como o emprego preponderante de 

insumos químicos industrializados.  

No caso especifico dos estabelecimentos que se dedicam a criação de gado é 

recorrente o emprego de pesticidas, inseticidas e carrapaticidas industrializados, 

utilizados no combate às pragas que de forma endêmica e periódica atacam os rebanhos. 

Não obstante ao exposto, frisamos que o uso destes insumos, não destaca o uso dos 

artifícios tradicionais no combate a estes e a outros problemas enfrentados pelos 

criadores do gado. Como destacaremos adiante a pecuária no Rio Grande do Norte, é 

marcada por uma estreita relação entre o arcaico, outrora cristalizado, e o moderno, que 

por hora se impõe a partir da ação dos agentes hegemônicos.  

No Rio Grande do Norte, ambos os segmentos da agricultura estão dispersos por 

todo o território, onde desenvolvem atividades associadas ao cultivo de lavoura ou a 

criação de animais, não obstante os casos em que ambas as atividades se combinam no 

labor cotidiano e na composição da renda dos membros da propriedade, ocorrência 

característica, mas não exclusiva, dos estabelecimentos de agricultura familiar.  

Nos mapas 29 e 30, apresentamos a número de estabelecimentos familiares e 

patronais existentes no território potiguar, destacando o percentual de cada um desses 

que trabalham com a produção de leite. 

No tocante a concentração espacial dos estabelecimentos classificados como 

sendo de agricultura familiar, merecem destaque os municípios de Apodi, Lagoa Nova, 

São Miguel e Touros, o primeiro destes apresentando relevo no que se refere ao número 

de estabelecimentos com esse perfil, os quais se dedicam a produção de leite.  

 Durante a pesquisa de campo no município de Apodi averiguamos que um 

número expressivo de estabelecimentos rurais familiares, tem sua origem no processo 

de ocupação da Chapada do Apodi, o qual foi fomentado ante tudo pela criação de 

assentamentos rurais, nos quais os lotes de terra eram ocupados prioritariamente por 

agricultores familiares e trabalhadores sem terra.  
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Mapa 29: Rio Grande do Norte – Número de estabelecimentos da agricultura familiar e número de estabelecimentos desse  

padrão de agricultura que produzem leite (2006) 
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Mapa 30: Rio Grande do Norte – Número de estabelecimentos da agricultura patronal e número de estabelecimentos  

desse  padrão de agricultura que produzem leite (2006) 
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Atualmente os agricultores assentados nesta área, enfrentam um conflito 

sociopolítico com o governo do estado, o qual propôs a ocupação de uma porção 

significativa das terras, sobretudo aquelas consideradas sem uso, com uso ocasional ou 

obsoleto, para implantação de um perímetro irrigado, destinado prioritariamente para 

produção de cacau e uva.  

O referido projeto, em fase de implementação, esta sendo executado pelo 

Departamento Nacional de Obras Contras as Secas – DNOCS, o qual dispõe de 280 

milhões de reais para a realização de investimentos na área, recursos estes provenientes 

de articulações entre os governos estadual e federal, particularmente do MAPA. 

Conforme o presidente do sindicato dos trabalhadores rurais do município, cerca de 300 

famílias já foram desapropriadas e ainda aguardam o pagamento das indenizações. 

Sobre o assunto o agente pesquisado afim: “é criminoso retirar a terra de 500 famílias 

de agricultores da Chapada do Apodi, para entrega-la na mão de 5 indústrias do 

agronegócio”.  

 Adentrando a realidade conflituosa do processo de implantação do perímetro 

irrigado nesse espaço localizado nos limites do estado Rio Grande do Norte com o 

Ceará, área atualmente monopolizada pelas empresas do agronegócio que tem como 

principal atividade a produção de frutas irrigadas, os agricultores familiares potiguares 

afirmam que irão resistir a todo custo a este processo e preocupam-se desde já com os 

impactos socioambientais que poderão ser gerados com a instalação desse perímetro. 

Tal preocupação é recorrente nas falas dos produtores entrevistados, sendo que um deles 

afirma: “Vocês sabem que perímetro irrigado só funciona com o uso de muito veneno 

(agrotóxico) e aqui se planta tudo de forma natural. Todo mundo na chapada vive do 

que produz em seu quintal”.  

 Nesse contexto uma preocupação se coloca com mais veemência dentre os 

produtores, é a possível contaminação do leite pelo uso dos agrotóxicos, bem como 

quanto aos impactos da utilização excessiva destes sobre a produção de mel, atividade 

de significativa importância econômica para os agricultores familiares do município e 

da região do Apodi. É elucidativa a fala de um dos produtores que afirma: “as abelhas 

não baixam em lugar onde se coloca esses venenos e nós não queremos aviões passando 

em cima de nossas telhas, jogando o veneno que vai matar as hortas e prejudicar os 

bichos”.  

 Este é um fato que preocupa não somente aos produtores de forma individual, 

mas também as associações e cooperativas, as diferentes formas de organização 
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sociopolítica, que no contexto do estado se destacam pela sua ocorrência e pela 

capacidade organizacional no município em questão e na própria região, as quais atuam 

em diversas frentes, dentre elas no beneficiamento do leite e na comercialização dos 

derivados lácteos.  

Em Apodi a comercialização do leite e de seus derivados processados 

artesanalmente, ocorre preponderantemente a partir da mediação das associações, 

muitas destas pautadas nos princípios da economia solidaria, a exemplo da Cooperativa 

da Agricultura Familiar do Sertão do Apodi – COOFAP, organização social com sede 

própria (figura 36), que se destaca na comercialização de derivados lácteos artesanais, 

como demonstrado na figura 37.  

 

    

 

 

 

 

Como os mapas bem revelam os estabelecimentos agropecuários que produzem 

leite independente de serem familiares ou patronais estão concentrados na porção 

central do estado, mais especificamente na região do Seridó Potiguar, com destaque 

para os municípios de Caicó, Jucurutu, Acari e Cruzeta. De acordo com as reflexões 

feitas por Azevedo (2005), a pecuária sempre teve significativo papel na organização 

social, econômica e política do Seridó, uma vez que desde o seu processo de formação 

econômica e territorial, a referida atividade constitui-se como um vetor de ocupação e 

dinamização da referida região, sobretudo no que concerne a sua economia rural. Nas 

palavras do autor  

 
 

 

 

Figura 36: Faixada do prédio da 

Cooperativa da Agricultura Familiar 

do Sertão do Apodi – COOFAP 
Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de Campo  

Apodi/RN – Setembro de 2013. 

 

Figura 37: Derivados (queijo coalho 

e doce de leite) lácteos produzidos e 

comercializados pela COOFAP 
Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de Campo  

Apodi/RN – Setembro de 2013. 
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a inserção do gado leiteiro na região ocorreu a principio nos estabelecimentos 

menores, apresentando-se como estratégia de sobrevivência para os 

camponeses, por ser o leite um produto de retorno econômico imediato, 

gerando a perenização da renda. A pecuária leiteira rompeu com a tradição de 

que somente o grande poderia criar gado, criando possibilidades para a 

pequena produção, mesmo que para esta o leite representa-se a sua principal 

fonte de renda (AZEVEDO, 2005, p. 19). 

 

 Ainda sobre a forma como se deu o desenvolvimento da pecuária nesta região, o 

referido autor alerta para uma distinção básica entre o papel da pecuária para ambos os 

padrões da agricultura. Em sua visão, nos estabelecimentos patronais a pecuária leiteira 

é desenvolvida de forma complementar a criação de gado para o corte, figurando em 

muitos casos como um subproduto desta ultima. Já nos estabelecimentos enquadrados 

como sendo de agricultura familiar, a pecuária leiteira é na maioria dos casos, a 

principal fonte de renda das famílias, para as quais a pecuária de corte é uma atividade 

inexpressiva ou inexistente (AZEVEDO, 2005).  

 Os pequenos produtores de leite do Seridó Potiguar, bem como do Rio Grande 

do Norte em toda a sua abrangência, se constitui em um grupo heterogêneo e 

multifacetado, cada fração possuindo características especificas no tocante as suas 

estratégias de atuação e forma de atuação. Partindo dessa constatação propomos uma 

tipologia, ainda que com várias generalizações, para os agricultores que atuam na 

produção de leite no estado.  

 As averiguações ora desenvolvidas nos permitem ter clareza da existência de 

sete segmentos de produtores, que atuam hoje na cadeia produtiva do leite no Rio 

Grande do Norte, fato que evidencia o quão complexa é a composição funcional e o 

conjunto de relações de produção engendradas no âmago desta. No quando 15, 

apresentamos uma síntese das características identificadas dentre os produtores.  

 

Quadro 15: Tipologia dos produtores de leite em atuação no Rio Grande do Norte 

1 – Produzem leite em pequena quantidade, destinado, sobretudo ao consumo próprio. 

2 – Produzem o leite e vende in natura.  

3 – Produzem exclusivamente para fornecimento as unidades de processamento 

industrial. 

4 – Produzem o leite e processam artesanalmente.  

5 – Produzem, processam e comercializam a sua própria produção.  

6 – Produzem, processam e vendem a atravessadores.  

7 – Produzem, processam, comercializam e são agentes intermediários de seus pares.  
Elaboração: Rafael Pereira da Silva, 2013. 

 

 Em todos os municípios nos quais estivemos durante a realização da atividade de 

campo, foi possível constatar a existência de agricultores familiares que produzem leite 
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em pequena quantidade, às vezes, somente para a satisfação das necessidades de seu 

núcleo familiar. Para estes agricultores em especifico, a produção animal não possui 

valor de troca, sendo uma atividade complementar à agricultura ou à realização de 

atividades laborais desenvolvidas fora da propriedade rural, nesse caso, possivelmente 

estas últimas se constituem como principais fontes de renda para estas famílias.  

 A partir do diálogo estabelecido com estes agricultores, constatamos que as 

políticas compensatórias, em especial o bolsa-família, são responsáveis pelo provimento 

de parte significativa dos recursos por meio das quais estas famílias se mantêm. É 

essencial destacar que todos os produtores com esse perfil destacaram ainda que são 

beneficiários do programa do leite, ao menos até final de 2013, quando o programa 

passa por uma redução e diminui de forma considerável o número de pessoas 

favorecidas por meio deste.  

Outro grupo de produtores, com características similares a este, é composto 

pelos agricultores que produzem o leite e vendem o produto in natura, comercializando-

o porta-a-porta ou fornecendo para atravessadores. De modo geral notamos que estes 

produtores não possuem expressiva produtividade, o que inviabiliza a comercialização 

da produção junto às unidades industriais de processamento, sobretudo em 

consequência dos altos custos do transporte.  

Um dos principais argumentos utilizados por este grupo de produtores, quando 

questionados sobre o porquê de optarem por essas formas de comercialização, é que tais 

práticas comerciais estão ancoradas no pagamento imediato pelo produto fornecido. 

Como eles mesmos dizem o sistema é o de “comprou – pagou”, o qual não gera lucro 

ampliado, mas garante uma quantidade mínima de recursos diariamente.  

Conforme aponta Azevedo (2007) existe uma relação simbiótica entre o 

desenvolvimento da pecuária leiteira e a reprodução socioeconômica dos agricultores 

familiares no semiárido brasileiro, na medida em que é a renda obtida por meio da 

venda do leite e de seus subprodutos que assegura o sustento e a satisfação das 

necessidades básicas ou de consumo das famílias.  

Quanto à composição e ao tamanho dos rebanhos existentes nas propriedades 

com este perfil, é valido frisar que este raramente ultrapassa 10 cabeças de gado. Os 

próprios produtores denominam como sendo uma espécie rústica, na maioria das vezes 

não necessariamente com aptidão para a produção de leite, mas adaptável às condições 

edafoclimáticas locais, idêntico ao apresentado na figura 38.  
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Figura 38: Gado rústico utilizado para a produção de leite em estabelecimento da 

agricultura familiar, no qual prevalece a produção e a venda do leite in natura.  
Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de Campo – Bom Jesus/RN – Setembro de 2013. 

 

 A criação de animais com essas características e para este fim, ocorre 

comumente de forma associada à prática da agricultura, esta destinada igualmente ao 

autoconsumo das famílias e comercialização do excedente da produção, quando isto 

ocorre. Inúmeros são os casos em que a comercialização, em pequena escala, de 

produtos originários da agropecuária se constitui como principal fonte de renda para as 

famílias de agricultores no Rio Grande do Norte.  

 Dentre os agricultores que apenas produzem o leite, existem aqueles que o fazem 

exclusivamente ou, maiormente, para abastecimentos das unidades de processamento 

industrial. Em grande parte estes são médios ou grandes criadores de gado, proprietários 

de rebanhos compostos por animais especializados na produção de leite (figura 39), 

estes possuindo longo período de lactação e alta capacidade produtiva.  

 

 
Figura 39: Gado especializado, utilizado para produção de leite em estabelecimento da 

agricultura patronal, no qual predomina a comercialização junto a unidades industriais de 

processamento. 
Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de Campo – Taipu/RN – Novembro de 2012. 
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 Embora haja o predomínio de agricultores patronais nesta forma de 

abastecimento em especifico, frisamos aqui que com distintas proporções, verificamos 

também a existência de agricultores familiares que fornecem leite para as unidades 

industriais de processamento, sem que obrigatoriamente esse fornecimento esteja 

direcionado aos programas sociais vigentes no estado. No entanto conforme podemos 

verificar o processo de integração entre as indústrias de laticínios e os produtores destes 

diferentes níveis, se dá a partir de mecanismos igualmente distintos.  

  Em nosso entendimento a integração entre as unidades industriais de 

processamento do leite e os médios e grandes pecuaristas do estado, ocorre através do 

desenvolvimento de uma relação de dependência mútua, haja vista as poucas 

possibilidades de escoamento da produção de leite em grandes quantidades no estado, 

fato que condiciona este tipo de produtor a realizar negócios especificamente com as 

indústrias do setor de laticínios.   

 No entanto esta relação possui um caráter simbiótico, uma vez que as indústrias 

com essa representação possuem uma dependência quanto ao provimento do leite 

produzido em escala comercial, nos estabelecimentos da agricultura patronal.  

 Nessa complexa conexão entre agentes que apresentam interesses comerciais/ 

empresariais claros e bem definidos, há uma zona tensa, a definição do preço a ser pago 

pelo litro do leite ao pecuarista, que alegando a qualidade, quantidade e constância do 

leite produzido, exige uma remuneração maior que a vigente nos mercados 

institucionais. Conforme constatamos nas entrevistas da pesquisa de campo, esses 

preços estão em constante negociação, diferindo inclusive entre distintos produtores.  

 Tal processo de negociação entre os empresários do setor e os produtores com 

esse perfil, torna-se ainda mais conflituoso em virtude da concorrência estabelecida por 

meio da atuação de laticínios de outros estados, no território potiguar. Fato desta 

natureza foi recentemente percebido (2013), quando a indústria de laticínios Belo Vale, 

localizado no município de Patos na Paraíba, detentora da marca de produtos lácteos 

Isis, começou a adquirir leite bovino produzido nas regiões do Seridó e do Alto Oeste 

Potiguar, o que provocou uma diminuição notória na produção industrial de lácteos nas 

referidas regiões.  

 Diante desta realidade os laticínios da região, que necessitam de uma quantidade 

maior de leite diariamente, passaram a oferecer valores acima dos preços de mercado 

pelo litro da matéria prima. Algumas dessas empresas chegaram a pagar 1, 30 R$ pelo 
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litro de leite, como forma de assegurar o abastecimento necessário à manutenção da 

produção diária dos derivados. 

 Comumente os pecuaristas que produzem leite em escala comercial e 

encontram-se integrados à indústria, possuem em seus estabelecimentos, tanques de 

expansão da produção (figura 40), de uso individual, utilizados para armazenamento do 

leite, conforme indicações da IN62, instrução normativa que regulamenta a produção de 

leite bovino em todo o território nacional.  O uso destes equipamentos permite que o 

leite permaneça por mais tempo na propriedade, sem acarretar perdas de qualidade, o 

que diminui os gastos com a logística durante a coleta do leite, a qual comumente é 

realizada por meio de tanques refrigerados, pertencentes às unidades de processamento.  

 

 
Figura 40: Tanque de expansão, utilizado para acondicionamento de leite em 

estabelecimento da agricultura patronal, no qual predomina a comercialização junto a 

unidades industriais de processamento. 
Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de Campo – Bom Jesus/RN – Agosto de 2013. 

 

 Diferentemente da forma como ocorre a integração entre agropecuaristas e às 

indústrias do setor de laticínios, com os agricultores familiares, segundo Paulino (2012), 

esse processo se caracteriza pela consolidação de relações de subordinação, as quais 

aprofundam a falta de autonomia dos agricultores, esta sendo resultante das fragilidades 

organizacionais e sociopolíticas que marcam a atuação desses sujeitos sociais, e pela 

imposição dos preços, os quais são definidos perante estes, a partir dos mercados 

institucionais, quando não raro ficam abaixo dos preços praticados na execução das 

políticas públicas direcionadas para o setor.  

 No caso especifico do Rio Grande do Norte, percebemos que os mecanismos de 

subordinação não se esgotam nos elementos acima mencionados, pois aqui ocorrem 
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ainda perversos processos geradores do endividamento dos pequenos fornecedores de 

leite à indústria, tais como o fornecimento de insumos, assistência técnica e veterinária, 

a serem pagos (descontados) com o fornecimento do leite, tal como evidenciado na 

figura 41, o que em certa medida faz com que o leite produzido em determinados 

períodos do ano, seja destinado ao pagamento de dívidas assumidas perante as 

indústrias.  

     
Figura 41 (A e B): Loja de insumos e produtos veterinários, pertencente à associação de 

produtores de leite, localizada na mesorregião central do estado. 
Fonte: APASA – Arquivo da empresa – Setembro de 2009. 

 

 Outro mecanismo utilizado pelas empresas de laticínios que atuam no território 

potiguar é a instalação de tanques de expansão em comunidades rurais nas quais ocorre 

uma concentração de agricultores familiares produtores do leite (figura 42). Tal prática 

é justificada com o argumento de que a fixação de tais estruturas contribui para o 

controle de qualidade da matéria prima, bem como para a redução dos gastos com o 

transporte, seja este efetuado pelo produtor ou pela empresa. Nos casos onde as 

indústrias instalam os tanques de expansão da produção, estes facilitam também a coleta 

do leite no posto de recebimento, nome dado ao local onde tais equipamentos foram 

fixados.  

 

A B 
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Figura 42: Unidade de resfriamento de leite pertencente à APASA, instalada na  

Comunidade Riacho Velho, no munícipio de Angicos. 
Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de Campo – Angicos/RN – Julho de 2013. 

 

De acordo com Oliveira (2010), isso sinaliza para o processo de monopolização 

da circulação na agricultura, artificio do sistema capitalista, por meio do qual a 

circulação das mercadorias fica sob o comando das agroindústrias ou de empresas de 

logística, minando a possibilidade de o produtor efetuar o deslocamento de sua própria 

produção, o que reduz o controle deste, sobre o processo de comercialização.  

Nos casos onde o armazenamento e o transporte são de responsabilidade dos 

agricultores familiares, percebemos que estes se utilizam de recipientes plásticos  para o 

armazenamento do leite e dos meios mais diversos para realização do transporte das 

propriedades onde ocorre a produção do leite até as usinas de beneficiamento do leite, 

conforme registrado nas figuras 43, 44, 45 e 46.  

Sobre o transporte do leite no país, Noal (2006), destaca que este ainda é um dos 

grandes gargalos do setor lácteo no Brasil, uma vez que em sua maioria os produtores 

fazem uso dos meios de transporte que lhe são mais viáveis, desprezando as 

recomendações técnicas e as normas.  

Paralelamente a estes três grupos de produtores, existe ainda um quarto grupo 

composto por produtores que beneficiam o próprio leite produzido, engendrando um 

conjunto de relações sociais de produção complexas, uma vez que nestes casos é 

comum a comercialização própria da sua própria produção. Além, muitas vezes, de 

realizarem negócios com atravessadores, ou constituírem-se em agentes intermediários 

de alguns de seus pares, exercendo nesse contexto, também a função de atravessador.  
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 Comumente o processamento artesanal do leite é realizado em queijeiras, nas 

quais preponderantemente são produzidos queijos de coalho, queijo de manteiga, 

manteiga fundida e nata.  Conforme analisa Azevedo (2005, p.26), no Rio Grande do 

Norte 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Transporte do leite 

produzido por agricultor familiar, 

realizado em carroça. 
 Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de Campo  

S. F. do Oeste/RN – Novembro de 2013. 

Figura 44: Transporte do leite 

produzido por agricultor familiar, 

realizado em motocicleta.  
Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de Campo  

 Janduís/RN – Novembro de 2013. 

Figura 45: Transporte do leite 

produzido por agricultor familiar, 

realizado em veiculo. 
 Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de Campo  

S. F. do Oeste/RN – Novembro de 2013. 

Figura 46: Transporte do leite 

produzido por agricultor familiar, 

realizado em caminhonete.  
Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de Campo  

S. F. do Oeste/RN – Novembro de 2013. 
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as queijeiras são um exemplo de pluriatividade
45

 no campo, pois absorvem 

boa parte da produção leiteira do Seridó, principalmente o ocidental, 

beneficiando e gerando subprodutos, como o queijo de manteiga, de coalho e 

a manteiga fundida (conhecida como manteiga do sertão). Os produtos são 

comercializados no mercado local, como também no da capital e no dos 

outros estados. O soro obtido no processo fabril do queijo, ainda serve para 

alimentar a criação de bezerros, suínos ou ovinos mantidos pelo produtor. 

Logo a atividade queijeira contribui para a geração de emprego e renda para 

boa parte da população seridoense.  

 

A partir da citação anteriormente apresentada, apreende-se que as queijeiras são 

de suma importância para as unidades familiares de produção rural, nas quais estão 

instaladas, e que embora a produção do queijo seja sua principal funcionalidade, estas 

possuem rebatimentos que vão além de seu produtivo final, articulando-se com um 

conjunto de outras atividades produtivas, em especial as associadas à criação de outros 

rebanhos, que conforme verificado na fala dos produtores, constituem-se também como 

um subproduto da pecuária leiteira e mais especificamente da produção do queijo.  

Os produtores de leite, em especial aqueles que fornecem sua produção para os 

programas institucionais, costumam desenvolver a criação de vacas e cabras de maneira 

associada, de modo a se sentir apto ao fornecimento de ambos os tipos de leite para as 

políticas sociais implementadas no estado. Não é raro percebermos a criação de galinhas 

se dando de forma conjunta a estes outros dois rebanhos, tal como registrado na figura 

47. No caso das galinhas, estas possuem dois fins principais, o autoconsumo por parte 

das famílias de agricultores ou a comercialização, como forma de complementação da 

renda mensal dos criadores.  

 

                                                           
45

 A presente nota explicativa, não consta na obra original de onde foi retirada a citação.  

De acordo com Schneider (2009, p.3) a “pluriatividade que ocorre no meio rural refere-se a um fenômeno 

que pressupõem a combinação de pelo menos duas atividades, sendo uma delas a agricultura. Estas 

atividades são exercidas por indivíduos que pertencem a um grupo doméstico ligado por laços de 

parentesco e consanguinidade (filiação) entre si, podendo a ele pertencer, eventualmente, outros membros 

não consanguíneos (adoção), que compartilham entre si um mesmo espaço de moradia e trabalho (não 

necessariamente em um mesmo alojamento ou habitação) e se identificam como uma família. [...] A 

interação entre atividades agrícolas, para-agrícolas e não-agrícolas gera a pluriatividade, que tende a ser 

mais intensa à medida que mais complexas e diversificadas forem as relações entre os agricultores e o 

ambiente social e econômico em que estiverem inseridos”. 

Na visão deste autor as atividades para-agrícolas envolvem qualquer atividade de beneficiamento de um 

produto advindo da agropecuária, seja este processamento realizado com o intuito de torna-lo consumível, 

ou com a função restrita de agregar valor. Partindo deste entendimento as queijeiras podem ser pensadas 

como uma espécie de atividade para-agrícola, de maior importância para os estabelecimentos 

agropecuários pluriativos da região do Seridó potiguar.  
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Figura 47: Criação integrada de caprinos e aves em estabelecimento de agricultores 

fornecedores de leite para o PAA.  
Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de Campo – Apodi/RN – Setembro de 2013. 

 

Processo similar, de desenvolvimento de atividades integradas e complementares 

ocorre nos estabelecimentos onde existem queijeiras, onde a criação/comercialização de 

suínos se constitui como complemento da renda dos produtores. É comum no interior do 

estado, verificarmos a presença da queijeira e a pocilga, dentro da mesma propriedade 

rural, como a registrada na figura 48.   

 

 
Figura 48: Pocilga para criação de porcos integrada à produção artesanal de queijo na 

região do Seridó Potiguar.  
Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de Campo – Apodi/RN – Setembro de 2013. 

 

Conforme apontado pelos produtores de queijo que trabalham também com a 

criação de suínos (porcos), este rebanho tem fundamental importância econômica para 

os estabelecimentos, uma vez que os recursos despendidos para com estes animais são 

mínimos, já que se alimentam principalmente dos rejeitos provenientes da produção 

artesanal do queijo, maiormente do soro obtido diariamente com a fermentação do leite.  

Sobre essa questão, é reveladora a fala do produtor que assegura: “todo o 

dinheiro da venda dos porcos é lucro. É o lucro do queijo”. A partir do exposto, 

apreende-se a relação de complementariedade, existente entre a produção de queijo e a 
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criação dos porcos, sobretudo do ponto de vista econômico, já que conforme o discurso 

acima descrito, o ganho maior da produção do queijo reside na criação dos suínos, ainda 

que a comercialização a carne destes animais seja igualmente marcada pelas lógicas 

perversas e excludentes que permeiam a inserção dos agricultores familiares no 

mercado.  

Outra particularidade sobre a dinâmica das queijeiras, diz respeito ao conjunto 

de relações que se desenvolve entre os proprietários destes estabelecimentos e seus 

pares, os quais trabalham somente com a produção do leite, pois as relações sociais e 

comerciais aqui engendradas são igualmente economicistas e perversas, já que nestes 

estabelecimentos há sempre a busca por se pagar menos pelo litro de leite, do que o 

valor já tabelado por meio dos mercados institucionais, o qual hoje é de 1,15 R$, este 

sendo tomado como parâmetro para todo o estado,  

Conforme verificado empiricamente, a definição do preço pago pelo litro de leite 

nas queijeiras sofre variação de acordo com o período do ano e com a proximidade, ou 

não das unidades artesanais de processamento do leite. De acordo com os proprietários 

de queijeiras, o preço pago ao produtor pelo litro de leite durante o inverno varia entre 

1,00 R$ e 1,15 R$, já nos períodos de estiagem prolongada este oscila ente 1,15 R$ e 

1,25 R$, dada a concorrência e a procura pelo produto.  

Os preços praticados pelas queijeiras são influenciados também pela 

concorrência estabelecida com as indústrias, no processo de aquisição da matéria prima. 

Nos municípios onde não há presença de unidades industriais de processamento do leite, 

o preço pago pela queijeira ao produtor é de 1,00 R$ pelo litro do leite. Já nos 

municípios onde existem indústrias de lácteos instaladas, as queijeiras são “forçadas”, a 

praticarem os preços estabelecidos pelos mercados institucionais, que é de 1,15 R$ por 

litro de leite adquirido.  

Do ponto de vista espacial, o maior número de unidades artesanais de 

processamento do leite se concentra na região central do estado, particularmente na 

região do Seridó, conforme apresentado no mapa 31.  Investigações efetuadas por 

Azevedo (2007) revelam a existência de em média 500 queijeiras na região, incluindo-

se neste total os pequenos produtores que beneficiam reduzidas quantidades de leite, 

muitas vezes em suas próprias residências, gerando o queijo coalho para o consumo do 

grupo familiar e para comercialização em pequena escala.  
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Mapa 31: Serídó Potiguar – Distribuição espacial das unidades artesanais de processamento do leite (queijeiras) 
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As unidades artesanais de processamento do leite, queijeira, são marcadas por 

estruturas físicas simples, dotadas somente dos equipamentos necessários à produção dos 

derivados acima mencionados, no entanto apresentam ainda diferenciações entre si, 

principalmente no tocante a organização, estrutura, gestão e produtividade. Assim, vale 

salientar que se universo dos produtores é diverso, o das unidades de processamento também 

o é.  

Algumas queijeiras mantêm estruturas rudimentares, tendo passado por poucas 

transformações desde o período de suas construções. Estas empregam somente trabalho 

familiar, e na maioria dos casos processam somente o leite produzido no próprio 

estabelecimento, tendo em decorrência disso uma reduzida escala de produção, embora 

reconheçamos que não é possível fazer generalizações quanto à capacidade produtiva dessas 

unidades de processamento de leite.  

Nas queijeiras, outro fato que chama a atenção diz respeito às condições precárias de 

trabalho, sobretudo no tocante à exposição prolongada ao calor intenso e ao excesso de 

movimentos repetitivos e contínuos realizados no processo de produção dos queijos, como é 

possível se observar na figura 49.  

 

 
Figura 49: Processo de cozimento do leite para produção do queijo de manteiga em queijeira 

familiar no Seridó Potiguar. 
Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de Campo – Cruzeta/RN – Outubro de 2012. 

 

Em sua maioria as queijeiras que possuem estas feições, está há muitos anos sob o 

comando da mesma família, sendo em inúmeros casos uma espécie de herança familiar, a qual 

vem sendo mantida por diversas gerações no mesmo núcleo familiar. Conforme atestou 

Azevedo (2007) nos munícipios de Caicó e São João do Sabugi, encontra-se em pleno 
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funcionamento, queijeira criada a mais de um século, a qual nunca teve suas atividades 

interrompidas, ainda que saibamos que nos momentos de seca estas unidades de produção de 

queijo, funcionam no limite, produzindo quantias mínimas de derivados lácteos.  

 Dado o grau de fragilidade econômica, social e técnica destes produtores de queijo, é 

sobre este grupo que a atuação dos atravessadores se fará sentir de forma perversa, sobretudo 

quando estes reconhecem a dependência que tais produtores nesse tipo de relação quanto à 

comercialização do queijo produzido. Não é rara a ocorrência de unidades artesanais que se 

submetem a esta relação, ou seja, que vendem toda a produção para a figura do 

atravessadores, muitas vezes um único, o qual impõe as condições que lhes convém, 

sobretudo na definição dos preços dos produtos.  

 Outras queijeiras surgem nesse contexto e com a mesma proposta de se constituir 

como um mecanismo de agregação de valor ao leite produzido nas propriedades rurais, no 

entanto apresentam características que as diferenciam das anteriores, a capacidade de 

organização e a adoção dos objetos técnicos minimamente necessários para o funcionamento 

de uma unidade artesanal de fabricação de queijo.  

 A aquisição dos equipamentos utilizados nestes estabelecimentos, normalmente 

apresentam altos custos, sobretudo demandando a realização de empréstimos, sendo 

recorrentes os casos de endividamento decorrentes da realização de investimentos nesse 

intuito. No entanto indiscutivelmente as queijeiras que realizaram esforços nesse sentido, 

apresentam hoje uma maior capacidade produtiva, bem como um maior reconhecimento junto 

ao mercado consumidor e perante os atravessadores. No Rio Grande do Norte, os 

apreciadores destas iguarias culinárias, dão nome aos produtos (queijos, manteigas e 

similares) de acordo com o nome de quem o produziu, especialmente no interior do estado.  

 Diferentemente das queijeiras anteriormente descritas, onde todo o processo se dá de 

forma tradicional, naquelas com melhor infraestrutura é possível verificar o uso de alguns 

utensílios modernos mais recentes, como ilustrado nas figuras 50 e 51.  
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Se por um lado a utilização destes objetos técnicos foi capaz de possibilitar a expansão 

da produtividade e a melhoria na qualidade dos produtos processados, estas mudanças não se 

refletiram de forma direta sobre as condições de trabalho dos “mestres queijeiros”, pois nestas 

unidades de beneficiamento artesanal do leite, uma das permanências observadas, frente às 

mudanças ocorridas, é a existência dos fogões a lenha, como apresentado nas figuras 52 e 53.  

A presença destas estruturas expõem os trabalhadores ao contato permanente e direto com 

altas temperaturas, bem como favorecem a ocorrência de acidentes de trabalhos e 

consequentes problemas de saúde, como queimaduras de diferentes graus e desidratações em 

diferentes níveis, dentre outros.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Utensílios utilizados para o 

armazenamento do leite antes do inicio 

do processamento.  
Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de Campo  

Cruzeta/RN – Outubro de 2012. 

Figura 51: Desnatadeira elétrica 

utilizada no processamento do leite 

em queijeira familiar no Seridó 

Potiguar.  
Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de Campo  

Cruzeta/RN – Outubro de 2012. 

Figura 52: Fogão a lenha utilizado no 

cozimento do leite em queijeira 

familiar na região do Seridó Potiguar. 
Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de Campo  

Cruzeta/RN – Outubro de 2012. 

Figura 53: condições de trabalho na 

produção em queijeira na produção  

 do queijo de manteiga 
Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de Campo  

Cruzeta/RN – Outubro de 2012. 
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Conforme mencionado anteriormente o processo de reestruturação produtiva é sempre 

esse movimento da totalidade, que permite a coexistência de objetos com tempos 

diferenciados e funções distintas, os quais recorrentemente condicionam as condições de 

trabalho possíveis em cada setor da economia e em cada atividade de modo particular. Ao 

refletir acerca das metamorfoses do mundo do trabalho, sobre a égide do processo de 

reestruturação produtiva e de acumulação ampliada do capital, Thomaz Júnior (2006) 

esclarece que neste contexto os detentores da força de trabalho são expostos a condições 

perversas e degradantes de trabalho, o que corrobora para uma diminuição da vida útil do 

trabalhador, realidade que não se restringe aos trabalhadores fabris, mas afeta também os 

autônomos, prestadores de serviços básicos e trabalhadores rurais.  

 Elucidamos aqui que tais condições de trabalho, não afetam somente a mão de obra 

contratada, externa a propriedade e ao núcleo familiar, mas compromete também o 

proprietário da unidade e os membros da família que auxiliam nas atividades diárias 

desenvolvidas na queijeira, pois embora o dono de fato se ocupe, em alguns casos, da 

comercialização da produção, ele participa também de outras atividades das etapas do 

processo produtivo, sendo ainda responsável pela gestão e gerenciamento, tanto da unidade 

quanto dos trabalhadores.  

 Quanto à comercialização da produção, esta é realizada por diversos agentes, a saber: 

pelos próprios produtores, as padarias, os restaurantes e os pequenos supermercados, 

localizados nas sedes dos municípios onde se localizam as queijeiras ou no seu entorno 

imediato, a qual é então revendida ou utilizada pelos proprietários destes estabelecimentos 

comerciais.  

 Destarte, frisamos ainda que os derivados lácteos processados artesanalmente no Rio 

Grande do Norte, particularmente na região do Seridó, possuem um mercado consumidor 

expressivo nas cidades de Natal, Mossoró, João Pessoa, Recife, Fortaleza e São Paulo. No 

contexto regional fluxos expressivos de derivados lácteos são estabelecidos entre o Seridó 

Potiguar e as regiões do Brejo Paraibano, Agreste Potiguar e Pernambucano (AZEVEDO, 

2005).  

 Não são raros os casos em que o queijo, de coalho ou de manteiga, é comercializado 

junto a atravessadores, os quais pagam pelo quilo de queijo preços que oscilam entre 12,00 

R$ e 18,00 R$, valores abaixo do preço médio de mercado. No entanto, como destaca os 

produtores, ainda que com preços defasados, essa é uma forma de assegurar o escoamento da 

produção, já que na maioria dos casos os produtores de queijo não dispõem dos meios 

logísticos e do tempo, necessário para a realização do escoamento de toda a produção.  
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 O queijo vendido aos atravessadores é comercializado junto a supermercados, lojas de 

frios, padarias e feiras-livres de munícipios que extrapolam os limites da região do Seridó, a 

exemplo da capital do estado, onde os derivados lácteos processados artesanalmente nesta 

região do estado são comercializados diariamente, em volumes substanciais, destacando 

também o comércio nas feiras livres da cidade (figura 54 e 55), onde são proclamados como 

“Queijo de Caicó”, fazendo apologia ao município do estado com o maior número de 

queijeiras. Estima-se um total de 100 estabelecimentos desse gênero, tal como evidenciado no 

mapa 31 (mapa das queijeiras).  

 

 

 

 

 

 

Nas feiras livres, bem como nos demais pontos de comercialização, o queijo 

processado artesanalmente é vendido ao valor médio de 20,00 R$, preço que evidencia a 

margem de lucro dos atravessadores e dos comerciantes em detrimento da escassa margem de 

lucro, ou mesmo prejuízo, dos produtores.  

Tal como demonstrado nos mapa 32 e 33, à comercialização e consumo de derivados 

lácteos processados artesanalmente, não se circunscrevem a região em que ocorre sua 

produção, ainda que nesta os queijos artesanais estejam presentes nos hábitos alimentares da 

população local. Nesse sentido é valido destacar a existência de mercado consumidor 

expressivo de queijos processados artesanalmente nas cidades Natal, Mossoró e Assú, ainda 

que a comercialização de tal produto não se restrinja a estes municípios. O queijo que 

abastece estas cidades é produzido sobremaneira nas cidades de Caicó, Currais Novos, São 

Fernando, Jardim de Piranhas e São João do Sabugi.  

Figura 54: Queijo Coalho produzido 

na região do Seridó, sendo 

comercializado em feira livre da 

cidade de Natal. 
Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de Campo  

Natal/RN – Fevereiro de 2013. 

Figura 55: Queijo de manteiga 

produzido na região do Seridó, sendo 

comercializado em feira livre da cidade 

de Natal. 
Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de Campo  

Natal/RN – Fevereiro de 2013. 
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Mapa 32: Rio Grande do Norte – Fluxos de distribuição de produtos lácteos processados artesanalmen
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Mapa 33 – Brasil: Distribuição de produtos lácteos processados artesanalmente no Rio Grande do Norte  
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É Valido aqui destacar a ocorrência da venda de produtos lácteos processados 

artesanalmente no território potiguar, em outros estados brasileiros (Mapa 33), a exemplo de 

São Paulo e Rio de Janeiro, ainda que os fluxos de circulação destes produtos ocorram com 

maior intensidade entre o Rio Grande do Norte e as unidades da federação circunvizinhas a 

este, como Pernambuco e Paraíba. Este último constituindo-se como um consolidado mercado 

consumidor dos produtos lácteos processados no Seridó Potiguar. Dentre as áreas da Paraíba 

responsáveis pela aquisição de queijos produzidos no Rio Grande do Norte, merece destaque 

a região do Brejo Paraibano (AZEVEDO, 2005).  

Em termos proporcionais o produtor de queijo, é quem menos aufere lucros com a 

comercialização deste derivado lácteo, uma vez que para a produção de cada quilo de queijo 

de coalho se utiliza em média 10 litros de leite in natura. Já a produção de um quilo de queijo 

de manteiga, exige de 11 a 12 litros de leite, a depender a qualidade da matéria-prima 

utilizada, a qual apresenta variações cíclicas de acordo com determinados períodos e estações 

do ano.  

 Nos períodos de longas estiagens, o volume de leite usado para a produção dos 

queijos acima descritos aumenta, diminuindo ainda mais a margem de lucros e a quantidade 

de queijo produzido nas unidades artesanais de processamento do leite. Com franqueza alguns 

proprietários de estabelecimentos desta natureza declararam que durante a seca, trabalham tão 

somente para manter a clientela, pois em alguns meses o arrecadado com a comercialização 

da produção, não é sequer suficiente para custear a manutenção da queijeira.  

A busca pela obtenção do lucro como já mencionado, reflete de forma direta na 

relação entre os proprietários das queijeiras e seus pares, dos quais contraem o leite in natura 

ou compram o queijo já pronto, para posterior comercialização, assumindo assim o papel do 

atravessador, o que evidencia o quão complexa é a rede de relações de produção que se 

estabelece no âmago do setor artesanal de laticínios.  

No tocante a aquisição do leite in natura, os proprietários das queijeiras o fazem junto 

a pequenos produtores de leite, que possuem unidades de produção em área circunvizinha a 

unidade artesanal de processamento de leite. O preço pago pelos proprietários das queijeiras 

aos produtores de leite varia entre 0,90 R$ e 1,10 R$, estando um pouco abaixo dos valores 

praticados pelas usinas, no entanto com o diferencial de efetuar o pagamento semanalmente e 

com menores possibilidades de atraso, o que se coloca como um diferencial na relação 

estabelecida entre estes.  

Nos casos em que os donos de queijeiras, atuam também como agentes intermediários 

da produção de seus pares, o valor pago pelo quilo do queijo a estes últimos, é comumente 
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inferior aos aplicados à produção dos primeiros, sendo este o mecanismo gerador do lucro, 

nesse tipo de relação.  De modo geral constatamos que o preço pago pelos agentes 

intermediários, sejam eles produtores ou não, oscilam entre 10,00 R$ e 12,00 R$, a depender 

da demanda do mercado e da qualidade do produto fornecido.  

Diante desta complexa e perversa realidade, vários proprietários de unidades 

artesanais de produção de queijo, terminam por fazer uso de materiais inadequados a 

produção destes derivados lácteos, tais como fécula de milho, margarina, óleo de soja, 

macarrão, farinha de trigo ou batata, elementos que são acrescidos aos ingredientes 

tradicionalmente consumidos na produção de queijos, como o leite, soro e manteiga fundida.  

Tal realidade, já havia sido constatada e discutida por Azevedo (2005), que assinalou 

ser esse processo, uma espécie de “desmantelamento do setor”, na medida em que esta 

prática, associada às outras tantas fragilidades, dentre elas a alteração das balanças digitais ou 

uso irregular das balanças manuais. Essas práticas, podem no curto prazo possibilitar a 

permanência destes artesãos de leite na atividade, no entanto no longo prazo, tais práticas 

podem contribuir para a perda da credibilidade deste setor juntos aos mercados consumidores 

e aos órgãos estatais que atuam junto a estas unidades, sobretudo aqueles que têm como 

função fiscalizar o processo produtivo e monitorar a qualidade do produto no mercado.  

A constatação de tais práticas, bem como a veiculação destas junto à mídia local e o 

seu registro nos órgãos públicos competentes, têm favorecido a construção de um discurso 

que marginaliza o setor, criminalizando sujeitos sociais que em nosso entendimento são 

vítimas de um processo excludente, hegemônico e homogeneizador, que visa antes de tudo à 

consolidação e à dinamização do setor industrial.  

 Do ponto de vista ambiental, o uso da lenha como matriz energética utilizada para o 

funcionamento das queijeiras tem se destacado como um dos elementos catalizadores do 

processo de desertificação na região do Seridó. No entanto, ressaltamos que essa fonte 

energética não é de uso exclusivo das queijeiras, pois se faz perceber de forma ainda mais 

acentuada nas olarias, fábricas de cerâmica, carvoarias, casas de farinha, caieiras e 

panificadoras. Com isso não estamos enfatizando que as queijeiras não são responsáveis pelo 

aceleramento desse fenômeno antropogênico, todavia estas não são, nem as únicas tampouco 

as maiores responsáveis pela ocorrência desse processo.  

 Reconhecemos que o uso da lenha deve ser mais controlado e fiscalizado, buscando-se 

alternativas para a utilização racional deste recurso natural, pois como verificamos 

empiricamente (figura 56), as unidades artesanais de processamento do leite em 
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funcionamento no estado, em sua maioria utilizam fogões abastecidos à lenha, especialmente 

para o cozimento do queijo de manteiga, como evidenciado na figura 57.  

 

 

 

 

 

 

Dada a predominância sobre o uso da lenha nas queijeiras, um estudo realizado pela 

Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó - ADESE detectou que “mensalmente se 

utilizam um total de 1.892 metros / estéreos de lenha nas 314 queijeiras encontradas no 

Seridó” (ADESE, 2008, p.38).  

 Ainda que a lenha seja a principal matriz energética utilizada nas unidades artesanais 

de processamento do leite na referida região, tendo o seu uso registrado em 51,5% destes 

estabelecimentos, a um numero significativo de estabelecimentos que fazem usos de distintas 

fontes de energia no desenvolvimento de suas atividades, como demonstrado no gráfico 08.  

 

Gráfico 08: Seridó Potiguar – Matrizes energéticas utilizadas nas unidades de 

processamento artesanal do leite 

 
Fonte: ADESE, 2008. 

Figura 56: Lenha utilizada em 

queijeira na região do Seridó 

Potiguar. 
Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de Campo  

Cruzeta/RN – Outubro de 2012. 

Figura 57: Fogão a lenha utilizado em 

queijeira na região do Seridó 

Potiguar. 
Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de Campo  

Cruzeta/RN – Outubro de 2012. 
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Com base nos dados apresentados, depreende-se que o uso específico da lenha como 

fonte de energia empregada na fabricação artesanal do queijo ainda se sobressai no contexto 

do desenvolvimento desta atividade no estado.  Todavia é possível notar uma tendência para o 

uso combinado de duas ou mais formas de energia nos estabelecimentos com esse perfil na 

região. Dentre as principais espécies vegetais desmatadas para a obtenção da lenha, estão 

espécies autóctones e exóticas, tais como apresentado no quadro 16.  

 

Quadro 16: Seridó Potiguar – Principais espécies desmatadas para uso da lenha nas 

queijeiras 

Nome cientifico Nome popular Percentual de uso
46

 

Mimosa tenuiflora Jurema Preta  43% 

Prosopis Juliflora Algaroba 26% 

Aspidosperma pyrifolium Pereiro 16% 

Poincianella bracteosa Catingueira 8% 

Croton sonderianus Marmeleiro  4% 

Combretum Leprosum. Mufumbo 1% 

Anadenanthera Colubrina Angico 1% 

Fonte: ADESE, 2008 (adaptado). 

 

 A luz do exposto percebe-se que a realidade do setor artesanal de laticínios mostra-se 

bastante diversa, evidenciando o quão dinâmico, complexo e contraditório é este segmento da 

cadeia produtiva do leite, sendo a um só tempo marcado por rupturas e permanências, bem 

como por relações de concorrência e complementariedade.  

 Conforme evidenciado no fluxograma em que sintetizamos o sistema produtivo do 

leite no RN (figura 58), o principal agente constituinte deste setor são os produtores de leite, 

responsáveis pelas unidades de produção de leite in natura, o qual se coloca como matéria 

prima para a produção dos derivados lácteos, sendo então indispensável para continuidade do 

circuito em análise.  

Entre a obtenção da matéria prima (leite cru) e o inicio do processamento, por meio da 

qual se dará produção dos derivados do leite, ocorre o transporte e entrega do leite cru na 

unidade de processamento, seja ela industrial ou artesanal. Tal etapa se configura hoje como 

uma das mais problemáticas no sistema produtivo do leite, uma vez que este deve ocorrer em 

consonância com as determinações da Instrução Normativa 51 (IN 51), a qual normatiza o 

transporte de produtos lácteos no Brasil.  

 

 

                                                           
46

 Esse dado refere-se ao percentual de estabelecimentos que fazem uso da espécie, para obtenção da lenha 

utilizada no estabelecimento.  
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Figura 58: Síntese da atuação dos agentes que integram o sistema produtivo do leite no Rio Grande do Norte
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Conforme esta instrução o transporte do leite em todo o território nacional, deve 

ser realizado em veículos equipados com tanques isotérmicos, para melhor 

acondicionamento do produto. Tal exigência tem limitado a atuação de alguns pequenos 

produtores no estado, expondo-os a figura do agente intermediário, que em muitos casos 

são responsáveis pela aquisição do leite nas unidades de produção familiar e pelo 

transporte e comercialização deste junto às unidades de processamento, independente de 

seu caráter.  

  Nestes estabelecimentos ocorre o processo de produção dos derivados do leite, 

sejam eles o leite pasteurizado, o queijo de coalho ou de manteiga, o requeijão, a 

manteiga fundida, o creme de leite e as bebidas lácteas fermentadas. Sobre a produção 

dos queijos, ressaltamos que no Rio Grande do Norte, esta ocorre de forma expressiva 

no setor artesanal.  

  No tocante a comercialização percebe-se uma distinção entre a produção dos 

agentes familiares e industriais, uma vez que a produção artesanal, de modo particular 

os queijos, não conseguem inserção nas redes de supermercados, sendo então 

comercializados, sobretudo nas feiras livres. De acordo com os proprietários das 

queijeiras visitadas durante a realização da pesquisa de campo, esta resistência por parte 

das redes se supermercados, resulta da desconfiança quanto às condições sanitárias das 

unidades artesanais de processamento de leite, bem como da insegurança quanto à 

qualidade, quantidade e regularidade no fornecimento do queijo artesanal.  

Com a síntese efetuada é possível observar a complexidade da teia de relações 

existentes no interior da cadeia produtiva do leite no Rio Grande do Norte. Relações 

essas que se definem a partir de um jogo de interesses antagônicos entre os produtores 

de leite, os proprietários das unidades artesanais de processamento de leite, as indústrias 

de laticínios e o Estado.   

 É no momento de circulação das mercadorias, que a atuação dos agentes 

intermediários se faz perceber de maneira mais acentuada, esta se dando, sobretudo 

junto aos pequenos produtores e aos proprietários de queijeiras, que embora detenham 

os meios de produção e o conhecimento das técnicas produtivas, não dispõem dos 

artifícios necessários ao transporte e a comercialização da produção.  

As cooperativas, associações e indústrias, possuem mais possibilidades para 

realização da comercialização dos derivados lácteos, uma vez que tem seus produtos 

direcionados para os supermercados locais e para as redes de supermercados, não 

obstante a venda garantida de parte da produção de leite pasteurizado para provimento 
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do Programa do Leite. No caso das empresas a comercialização, transporte e 

distribuição dos derivados processados são de responsabilidades destas ou de empresas 

de transporte e logística, não percebendo-se neste segmento a atuação de atravessadores.  

As empresas de insumos, bens de consumos e serviços agropecuários, são de 

fundamental importância no circuito espacial produtivo do setor de laticínios, uma vez 

que sem a presença efetiva destas a produção e o processamento do leite não se 

realizam, pois a aquisição de insumos básicos, como NaCl, rações industrializadas e 

máquinas agrícolas só se fazem a partir da atuação destes agentes. Em diferentes 

medidas tanto os agricultores familiares, como as grandes pecuaristas fazem uso dos 

serviços prestados por estas empresas. Nesse contexto destaca-se ainda o papel das 

empresas de bens de consumo especializadas na fabricação de produtos destinados ao 

processo do leite, como os tanques de resfriamento e todo o conjunto de objetos usados 

nas queijarias e indústrias.  

Os institutos de pesquisa e assistência técnica atuam auxiliando os produtores 

em suas atividades, sendo fomentados, sobretudo pelo poder estatal. A exemplo disto, a 

Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), a qual tem 

duas estações experimentais no Seridó Potiguar, respectivamente nos munícios de 

Cruzeta e Caicó, onde desenvolve pesquisas e experimentos na seleção e melhoramento 

de gado leiteiro das raças Gir, Guzerá e Sindi.   

A assistência técnica aos produtores é prestada pelo Instituto de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte (EMATER), este possuindo 

escritórios locais em 154 dos 167 municípios potiguares. No geral os produtores 

reclamam da atuação do referido instituto, queixando-se principalmente da 

irregularidade e ineficiência nos serviços prestados.  

Também vinculado ao estado teremos Instituto de Defesa de Inspeção 

Agropecuária do Estado do Rio Grande do Norte (IDIARN), este sendo responsável 

pela fiscalização dos produtos de origem animal e vegetal, produzidos no território 

norte-rio-grandense.  

Outra importante ação do Estado tem se dado por meio da formulação de 

politicas de crédito, as quais de acordo com Azevedo (2005) têm contemplado 

prioritariamente a atividade criatória, através da liberação de recursos para a aquisição 

de animais (matrizes e reprodutores), perfuração de poços para viabilizar a irrigação de 

pastagens e algumas culturas alimentares, construção e ampliação de açudes e 
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barragens, fomento a prática da irrigação e plantio de pastagens, aquisição de ração, 

enfim, viabilizando da expansão do circuito espacial de produção de leite. 

Atualmente o SEBRAE, tem desenvolvido ações no sentido de fomentar a 

padronização das queijarias artesanais de acordo com os critérios de boas práticas e 

higiene, estabelecidos pela IDIARN e pela vigilância sanitária. A proposta do SEBRAE 

junto ao setor de laticínios do estado pauta-se em duas frentes de ações: a adoção de 

queijarias modelos, esta adquirida pelo produtor, mediante a contração de divida junto à 

empresa ou instituições financeiras, e a implantação de sistemas rotacionais de 

pastagem, por meio da execução do Programa Balde Cheio, o qual estimula o plantio de 

capim irrigado e elaboração de um plano de gestão para a unidade de produção.  

Nesse sentido, ressaltamos que não se trata de uma realidade circunscrita ao 

recorte espacial alvo das análises ora apresentadas, estando essa disseminada em todas 

as áreas rurais, muitas vezes assumindo algumas nuances e particularidades, que 

denotam ao processo de formação socioespacial, a dinâmica dos lugares e a constituição 

dos territórios.  

As análises realizadas evidenciam que as ações do Estado têm fomentado, 

sobretudo a expansão e o fortalecimento do segmento industrial no circuito espacial de 

produção de laticínios, este ultimo, apresentando uma forte relação de dependência dos 

recursos advindos das políticas públicas e dos repasses feitos pelo governo, como 

pagamento ao leite adquirido pelo Programa do Leite (AZEVEDO e LOCATEL, 2009).  

Embora o setor artesanal não seja priorizado no conjunto das ações 

desenvolvidas pelo Estado no Rio Grande do Norte, este se apresenta com muito mais 

vigor do que a industrial, sendo superior no número de estabelecimentos e pessoal 

empregado. Nesse sentido reforça-se a proposição de Azevedo (2005) quando este 

afirma que o Seridó potiguar é por excelência um território marcado pela pratica da 

agricultura familiar, sobretudo da atividade criatória, bem como pelo adensamento de 

unidades artesanais de processamento do leite.  

Assim, é urgente que se discutam mecanismos que fortaleçam o 

desenvolvimento da pecuária bovina leiteira nas pequenas unidades familiares do Rio 

Grande do Norte, pois embora expressiva e significativa, não se sabe até quando 

trabalhadores rurais que atuam nesta atividade, resistirão aos ditames do mercado, a 

“perseguição” dos órgãos de fiscalização, a competição desigual com o setor industrial e 

as omissões do Estado.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 As dinâmicas recentes do sistema capitalista desencadearam um conjunto de 

eventos que influenciaram a vida social, as organizações políticas, a estrutura 

econômica, as questões ambientais e a organização espacial dos diversos lugares do 

mundo, independente da forma como estes se inseriram nas dinâmicas da economia 

globalizada. Fato é que hoje todos os lugares e atividades econômicas, sejam elas, 

industriais ou agropecuários, estão submetidas ao imperativo do capital. 

 Estas dinâmicas que possibilitaram a expansão geográfica do capital são 

emergentes das crises cíclicas pelas quais passa o sistema financeiro mundial, estas 

constituindo-se em condição sine qua non para a efetivação do processo de 

reestruturação produtiva do capital, pois reestruturações são sempre, consequências ou 

respostas imediatas à ocorrência de crises (SOJA, 1993) , independente do setor, local e 

escala de abrangência que alcancem.  

 Ao discutirmos a reestruturação produtiva, pensamos ser pertinente abordá-la na 

perspectiva da processualidade, o que minimiza as possibilidades de incorrermos no 

equívoco de tratá-la do ponto de vista teórico e metodológico, como uma sobreposição 

de estruturas produtivas, fato de que estamos convictos não o é. Nesse sentindo 

ressaltamos merecer destaque o quesito “tempo”, que aqui se refere não somente a 

cronologia dos fatos, mais a análise das rupturas e permanências que marcam as 

dinâmicas econômicas, a efetivação das atividades produtiva e condicionam a produção 

social do espaço geográfico.  

 Partindo deste entendimento, optamos neste trabalho, por pensarmos a 

reestruturação produtiva a partir de duas premissas básicas, a de que este é um 

fenômeno multidimensional e multiescalar. Tal opção teórico-metodológica deriva de 

acreditarmos que restringir a análise desse processo ao nível do econômico, é minimizar 

a realidade, desprezando desse modo um conjunto de dimensões essenciais para se 

compreender o movimento da totalidade, como a política, a sociedade, o meio ambiente 

e o espaço.  

A produção e organização do espaço são reveladoras das nuances do processo de 

reestruturação produtiva, uma vez que é nos interstícios deste que o processo de 

reestruturação se fará perceber em suas mais variadas expressões, impulsionando um 

processo mais amplo e complexo, a reestruturação espacial, esta sendo impulsionada, 

dentre outros fatores, pela emergência de novas estruturas materiais, as quais 
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condicionam redefinições na organização espacial. A partir das reflexões empreendidas, 

asseguramos que as materialidades ou estruturas territoriais como posto por Raffestin 

(2009), são a grandeza visível de ambos os processos.  

 O entendimento de que este é um fenômeno multiescalar advém da constatação 

da interação existente entre os distintos lugares, bem como da integração e dependência 

entre as diferentes atividades econômicas e processos produtivos. Nesse sentido, 

frisamos que a (re)produção acelerada e a acumulação ampliada do capital, não obstante 

a expansão geográfica deste, exigiram a fragmentação e a especialização produtiva dos 

lugares. No entanto a realização efetiva da (re)produção econômica e do consumo, 

demandou a rearticulação entre os distintos subespaços, evidenciando a natureza 

contraditória deste sistema, que tornou o espaço, a um só tempo, fragmentado e 

articulado
47

.  

 Tal perspectiva analítica coloca ao pesquisador o desafio constante de analisar a 

realidade concreta (empiria), sem perder de vista a ocorrência de fenômenos mais 

amplos, pois embora este seja um processo que tem seu acontecimento em escala 

global, é no plano do regional-local, que ele assume suas feições mais expressivas, 

deixando transparecer a sua natureza contraditória, bem como sua face perversa.  

Nesse sentido entendemos que um trabalho de caráter geográfico sobre este 

tema, deve primar por estabelecer as articulações básicas entre as escalas e as 

dimensões, que condicionam as transformações nas bases materiais e organizacionais da 

atividade que se deseja analisar, ainda que se deva ter como preocupação central os 

rebatimentos espaciais deste processo.  

 Do ponto de vista estrutural, asseguramos que as investigações sobre a 

reestruturação de um ramo da economia ou atividade produtiva em específico, não deve 

se constituir na organização cronológica de eventos, ainda que este seja um recurso 

metodológico fundamental. A reestruturação produtiva, quando pensada à luz da ciência 

geográfica, deve ser problematizada a partir do tempo presente, da materialidade 

vigente, assim como da estrutura e configuração espacial atual, ainda que nesta se 

observe objetos herdados de tempos remotos. É motivado por esse pensamento que 

neste trabalho, evitamos estabelecer limites temporais bem definidos, pois embora 

tenhamos clareza do início deste processo, não estamos convictos de que este já tenha 

chegado ao fim.  

                                                           
47

 Reflexão aprofundada acerca desta compreensão de que o espaço geográfico é contraditoriamente 

fragmentado e articulado, pode ser encontrada em Carlos (2001) e Corrêa (2007).  
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Nesta perspectiva o desenvolvimento da presente pesquisa colocou-nos, diante 

de alguns desafios, dentre eles o fato de termos que trabalhar com relações de 

complementariedades entre fatos e objetos de tempos distintos, o que nos obrigou a ter 

sempre em mente a ideia de continuidade/descontinuidade, a qual nos parece basilar na 

análise proposta. 

A adoção desta perspectiva como fundamento teórico-metodológico para a 

compreensão do processo de reestruturação produtiva e produção de espaço, afasta-nos 

da visão dicotômica entre o novo e o velho, atrasado e moderno, nos possibilitando 

compreender como os tempos e os objetos se interpenetram e se influenciam 

reciprocamente.  

Na produção e reestruturação espacial, a convivência entre o arcaico e o 

moderno, revelam o caráter processual e seletivo desses fenômenos, além de possibilitar 

a emergência de arranjos espaciais marcados pela herança do tradicional, em sua relação 

tênue com o novo que se impõe por meio dos processos de modernização e 

reestruturação produtiva do capital.  

 A adoção dessa postura exige a franqueza de admitirmos que o trabalho 

apresentado se constitui  numa leitura parcial e inconclusa, na medida em que temos 

consciência que a abordagem complexa feita sobre o processo analisado, levou-nos a 

definir e priorizar alguns processos e agentes, os quais possibilitavam a construção de 

uma leitura mais coerente com o referencial teórico-metodológico adotado, bem como 

com a nossa visão de mundo. Todavia não negamos a importância de elementos para os 

quais apenas sinalizamos e que carecem trabalhados com atenção em outros estudos de 

natureza similar.  

 Ao reconhecermos que este é um trabalho inconcluso, estamos atentando para o 

fato de que o processo de reestruturação produtiva em curso é complexo, diverso e 

multifacetado, o que limita a nossa capacidade de apreendê-lo em toda sua abrangência 

e diversidade.  

 Investigar o processo de reestruturação produtiva do setor de laticínios no Rio 

Grande do Norte demandou uma busca por compreendermos amplamente a efetivação 

desse fenômeno no território nacional, sobretudo nas áreas rurais, onde este só se 

concretiza tardia e aceleradamente por meio da modernização agrícola.  

 No Brasil, a modernização, sempre foi entendida como sinônimo de 

mecanização, aumento da produtividade e expansão da taxa de lucros. Assim, o 

conjunto de ações fomentadas pelo Estado brasileiro, tinha sempre o objetivo de 
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mecanizar os processos produtivos e melhorar as estruturas viárias, a fim de ampliar as 

possibilidades de movimentos de pessoas, mercadorias e capital, bem como aperfeiçoar 

a circulação de mercadorias. 

  De modo particular, a modernização agrícola foi impulsionada por um conjunto 

de políticas adotadas pelo Estado brasileiro, objetivando a incorporação de inovações 

tecnológicas e investimentos maciços de capital no processo produtivo agrícola, com o 

intuito de aumentar a produtividade e, por conseguinte, a margem de lucros dos 

empresários do agronegócio.  

 No Brasil, essa modernização está pautada na adoção do modelo de agricultura 

forjado na Revolução Verde, difundido internacionalmente através de “pacotes 

inovadores”, constituídos por um conjunto de práticas tecnológicas e pesquisas, 

direcionadas para produção agropecuária. Esse ideário de modernização disseminou-se 

em diversos lugares do mundo, sobre a ideologia de que a implementação de bases 

técnicas modernas, era o caminho mais eficaz para se galgar o aumento da 

produtividade e a expansão das margens de lucro nas atividades agrícolas 

(HESPANHOL, 2010a).  

Nessa ampla conjuntura, a agricultura praticada nos moldes acima mencionados, 

não se sustenta mais sem o aparato criado pelo Estado, que financiou a importação e/ou 

produção de insumos e máquinas agrícolas, investiu no desenvolvimento de pesquisas 

agronômicas, contribuindo desse modo para a integração de capitais, o que se fez 

perceber a partir da expansão do capital industrial sobre os processos produtivos 

agrícolas. Lembramos que a modernização agrícola brasileira era, e ainda o é, apenas 

um viés de um processo mais amplo pelo qual o país estava passando.  

Desse modo, nota-se claramente que as mudanças ocorridas na estrutura 

produtiva agrícola, assim como nas relações de produção impulsionam a reorganização 

do espaço agrário brasileiro, e vice-versa, uma vez que a agricultura moderna não se 

expressa de forma homogênea ao longo de todo o território nacional, pois ainda que as 

políticas modernizantes sejam delineadas para o âmbito nacional, os processos 

produtivos são diferenciados espaço-temporalmente.   

Nesse contexto, é essencial que se compreenda que este processo possui uma 

dimensão perversa, pois as políticas e ações modernizadoras direcionadas para as áreas 

rurais, não foram acompanhadas pela formulação de estratégias que viabilizassem o 

desenvolvimento rural, o que contribui para histórica marginalização dos agricultores 

familiares, que se incluem de forma perversa e desigual nesta dita “modernização”.  
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Este projeto modernizante pautado no tripé competividade, produtividade e 

mercado, corroboraram sobremaneira para o acirramento das desigualdades sociais, bem 

como para a massificação da pobreza no campo brasileiro, uma vez que a 

modernização, nos moldes aqui implementada, favoreceu principalmente os detentores 

do capital e dos meios privados de produção, que a partir da instalação dos CAI`s 

tornaram-se os empresários do agronegócio.   

No tocante especificamente ao setor de laticínios, destacamos que tal como todo 

o processo modernizador das atividades produtivas, este foi igualmente marcado pela 

adoção de novas bases técnicas, no entanto, este apresenta uma particularidade, o seu 

caráter normativo. Logo, elucidamos aqui que a técnica e a norma, são vetores de 

primeira importância na restruturação produtiva desta atividade no país. 

 A ocorrência de um conjunto de mudanças estruturais no setor de laticínios 

brasileiro inicia-se timidamente no ano de 1952, quando foi formulado, aprovado e 

implementado o RIISPOA (Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos 

de Origem Animal), marco regulatório para a fiscalização do processamento dos 

produtos de origem animal em todo o território nacional. É a partir desse momento que 

se inicia a mecanização na produção e processamento do leite no Brasil.  

Outro importante evento de caráter normativo ocorre no ano de 1969, quando 

por força de lei, se proíbe a comercialização do leite cru em todo o território nacional. É 

nesse contexto que se expande a criação das unidades industriais de processamento de 

leite no Brasil, sendo também o ano em que se verifica a instalação da primeira planta 

de processamento industrial de leite no Rio Grande do Norte, a qual encontra-se em 

atividade até o presente momento.  

Todavia, entendemos o PNMQL (Programa Nacional de Melhoria da Qualidade 

do Leite), formulado em 1996, como um marco regulatório e normativo do processo de 

reestruturação produtiva do setor de laticínios no Brasil, uma vez que neste apresenta-se 

uma série de medidas que primam pelo melhoramento da qualidade do leite produzido e 

processado no Brasil. Sua formulação deu-se no intuito de estimular a produção de leite 

e derivados com padrões internacionais de qualidade, fato que possibilitaria ao Brasil se 

tornar um pais competitivo, junto ao mercado de lácteos dos países latino-americanos 

que integram o Mercosul (CLEMENTE, 2006).  

A implementação das medidas estabelecidos no PNMQL, só se efetivaram, 

ainda que parcialmente, no ano de 2002, por meio da criação da Instrução Normativa 51 

(IN51), esta sendo composta de regulamentos técnicos que determinam normas, por 
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meio dos quais se devem realizar a produção, identificação e determinação dos padrões 

de qualidade dos leites tipo A, B, C, pasteurizado e cru refrigerado. 

Uma das normas estabelecidas nesta instrução é a obrigatoriedade do 

resfriamento do leite ainda nas unidades de produção (fazendas e estabelecimentos 

rurais) e que todos os produtores desta matéria-prima de origem animal, independente 

da unidade da federação em que se encontram, deveriam adequar-se a esta norma 

impreterivelmente até o ano de 2012. No entanto, conforme anteriormente relatado, no 

Rio Grande do Norte, são poucos os estabelecimentos equipados com tanques de 

resfriamento de leite, sobressaindo os casos em que o leite é coletado diariamente, 

sendo acondicionado em vasilhames plásticos, nos quais são transportados até as 

unidades de beneficiamento.  

O leite armazenado nestas condições, ao menos em tese, deveria ser entregue nas 

indústrias em no máximo duas horas após a ordenha. Contudo como verificamos 

empiricamente, não há nenhum controle rígido quanto a isso, ainda que sejam realizados 

alguns testes que visam antes de qualquer coisa, detectar a presença de bactérias, 

ocorrência de fermentação ou a presença de substâncias impróprias misturadas ao leite, 

a exemplo da água.  

Ao analisarmos os documentos que regulamentam a produção e o transporte do 

leite no Brasil, constatamos que o uso de recipientes plásticos para o acondicionamento 

do produto ainda é permitido por lei, em especial nos casos salvaguardados na Instrução 

Normativa 62 do ano de 2011. A leitura dos distintos regulamentos que normatizam a 

atividade no território nacional revela que a legislação direcionada para o setor de 

laticínios é marcada por uma sobreposição e conflitos entre as leis.  

Ainda sobre o PNMQL, asseveramos que a execução deste no território potiguar, 

coloca-se como uma virtualidade e como irracionalidade, se considerarmos a realidade 

vivenciada pelos pequenos produtores de leite, que descapitalizados e com baixo nível 

de mecanização em suas propriedades, praticam a pecuária nos moldes tradicionais.  

Se o controle da qualidade do leite recebido do produtor se faz de forma 

ineficiente nas unidades industriais de processamento de leite, este quase inexiste nas 

queijeiras do estado, onde são recorrentes os casos de identificação de leite alterado, 

bem como o registro de uso de materiais impróprios ao processamento do leite, 

caracterizando o que Azevedo (2005) considera como uma espécie de desmantelamento 

do setor artesanal de laticínios no estado.  
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Tais práticas se perpetuam até hoje no estado, mas jamais se pode criminalizar 

aqueles que historicamente foram marginalizados por um processo de modernização 

perverso e excludente, bem como se constituem como vítimas da ineficiência do 

planejamento do Estado e do conjunto de políticas públicas direcionadas a estes.  

Outro elemento significativo para a compreensão do processo de reestruturação 

produtiva do setor de laticínios no Brasil são as políticas de crédito, em especial o 

Crédito Agrícola e o PRONAF, na medida em que ambos, em diferentes momentos, e 

atendendo a interesses de grupos distintos, tiveram relevante papel no financiamento de 

insumos e máquinas agrícolas, fossem elas direcionadas a agricultura ou pecuária.  

As análises propostas acerca destas políticas evidenciam uma mudança recente 

em seu comportamento, principalmente no tocante à distribuição espacial e na divisão 

setorial dos recursos, embora os maiores volumes de recursos ainda sejam destinados às 

regiões Sul e Sudeste e setorialmente direcionadas para agropecuária empresarial e 

patronal. Assim, percebemos um aumento no número de contratos nas regiões Norte e 

Nordeste, sobretudo fomentando a captação de recursos a serem empregados no 

desenvolvimento da pecuária.  

No Rio Grande do Norte a reestruturação produtiva e a industrialização do setor 

de laticínios se acentuaram, sobretudo, a partir da formulação e execução de programas 

específicos direcionados para o setor, tais como o Programa do Leite e o PAA Leite, os 

quais em diferentes modos e tempos distintos contribuíram para o processo em curso no 

estado.  

As averiguações empreendidas para a construção deste trabalho permite-nos 

afirmar que as ações e políticas empreendidas pelo Estado, privilegiaram continuamente 

a expansão e o fortalecimento do setor industrial, este tendo sua consolidação e 

expansão no território potiguar durante a década de 1990, diretamente associada à 

criação dos mercados institucionais, especialmente a partir da criação e ampliação do 

Programa do Leite.  

Em nosso entendimento o setor industrial do leite no RN é dependente das ações 

do Estado e dos mercados institucionais, uma vez que é para estes absorvem a maior 

parte do leite processado nas plataformas de beneficiamento existentes no território 

potiguar.  Nesse sentido, estamos certos de que as reduções sofridas por ambos os 

programas no ano de 2013, apresentará reflexos diretos sobre este segmento da 
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indústria, haja vista que a redução nos recursos destinados a execução dos referidos 

programas foi de em média 50%
48

. 

A redução no número de pessoas assistidas, que no Programa Leite Potiguar 

passou de 117.662 para 55.123 e no PAA de 37.626 para um total de 11.876, deve ser 

problematizada, sobretudo, a partir de suas implicações sociais, pois sabemos que para 

muitas famílias potiguares, esta é a única fonte segura de alimentos. Preocupa-nos a 

situação a que ficaram expostas as pessoas desligadas dos referidos programa, pois até 

onde temos conhecimento, a nenhum destes foi apresentada a possibilidade de inserção 

em outros programas com o mesmo caráter.  

As reflexões feitas sobre a reestruturação produtiva do setor de laticínios e das 

demais atividades econômicas demonstram que tal processo de transformação somente é 

bem sucedido naqueles segmentos que apresentam eficiência de produção e que se 

preocupam em minimizar os impactos socioambientais gerados pelos sistemas 

produtivos adotados (AZEVEDO, 2013). Todavia ainda é necessária uma política de 

preço e mercado justo, o qual possibilite a inserção dos diversos grupos de produtores, 

independente de sua produtividade e do nível técnico empregado na produção.  Nesse 

sentido, a difusão e o acesso aos sistemas técnicos são fundamentais e as 

descontinuidades existentes na distribuição espacial destes objetos no território potiguar 

são um indicativo da fragilidade que permeia o setor de laticínios no estado. 

Os objetos técnicos e as biotecnologias empregadas diretamente na pecuária 

leiteira estão concentrados especificamente em três áreas do estado, no Agreste, 

sobretudo nos municípios localizados no entorno de Natal, no Seridó e no Alto Oeste 

Potiguar, porções do território potiguar nas quais historicamente a pecuária tem se 

constituído como uma atividade econômica dinâmica, ainda que com fragilidades. 

Estas áreas constituem, basicamente, as três principais bacias leiteiras do estado, 

áreas para as quais o governo direciona os recursos e as ações públicas que visam ao 

fortalecimento da pecuária e do setor de laticínios. Esta forma de regionalização da 

produção de lácteos no estado, precisa ser urgentemente revisada, especialmente com o 

intuito de inserir novos municípios a essas delimitações previamente existentes. Nesse 

sentido, consideramos ser urgente a elaboração de um plano de ações direcionadas para 

                                                           
48

 Os recursos destinados a execução do Programa Leite Potiguar eram exatos R$ 3.205.473,75 no ano de 

2010 e reduziu para R$ 1.514.861,97 em 2013. O PPA Leite passa por processo idêntico, passando de R$ 

1.057.698,00 em 2010 para 341.364,86 em 2013 (EMATER, 2013). 
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o setor de laticínios, este devendo buscar a integrar sobretudo os agentes do setor 

artesanal.   

A atuação do governo estadual, junto ao setor artesanal não se faz sentir com a 

mesma intensidade, pois não há no Rio Grande do Norte, uma política especifica 

direcionada para as unidades artesanais de processamento do leite. Conforme 

verificamos nessa pesquisa as ações mais efetivas direcionadas para estes produtores 

são desenvolvidas pela EMATER, órgão que presta assistência técnica de forma 

precária e ineficiente aos agricultores do estado, tendo sua atuação marcada sobretudo 

no estímulo à adoção de novas técnicas de produção, sejam elas destinadas à agricultura 

ou à pecuária.  

O IDIARN é dentre as instituições públicas, a que consideramos ser a mais 

temida pelos agricultores familiares produtores de leite. Isto porque tal instituto é 

responsável pela fiscalização dos estabelecimentos que trabalham com o processamento 

do leite, seja ele artesanal ou industrial. Sua atuação é marcada pelo caráter punitivo de 

suas ações, sendo recorrentes os casos de aplicações de multas e interdições.   

Até parece um contrassenso aplicar uma mesma instrução normativa a 

segmentos com características tão distintas, bem como com capacidade de produção tão 

dispares. Defendemos a adoção de um controle de qualidade para os produtos 

provenientes do setor artesanal, desde que esta ocorra a partir de uma instrução 

normativa adequada às necessidades e às condições reais das unidades artesanais de 

beneficiamento do leite.  

Desse modo recomendamos que na agenda de ações governamentais voltadas 

para a agropecuária, o setor artesanal de laticínios seja tratado como uma prioridade, 

tendo em vista o peso histórico desta atividade e sua importância socioeconômica para o 

semiárido do Rio Grande do Norte, em especial para a região do Seridó, pois como já 

alertado por Azevedo (2005) a pecuária é uma fonte de renda irregular, no entanto 

perene, para os agricultores familiares que a praticam.  

Uma questão conflitante com a qual nos deparamos, diz respeito ao 

distanciamento entre o que é proposto na elaboração das políticas públicas direcionadas 

para o setor de laticínios e a forma como estas são de fato executadas.  

 No caso específico do Programa do Leite e do PAA Leite, as maiores distorções 

dizem respeito à periodicidade dos repasses e, por conseguinte, a realização do 

pagamento dos produtores fornecedores, que conforme os documentos oficiais que 

regem os programas deveriam acontecer quinzenalmente, no entanto, conforme 
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relevado pelos produtores esses repasses são efetuados na maioria das vezes de 20 em 

20 dias, isso quando não há atrasos, os quais tem assumido ciclicidade cada vez maior.  

O último, mas não menos importante problema enfrentando foi decifrar os 

caminhos de uma realidade composta por agentes tão diversos e com interesses tão 

específicos, ainda que, como observado, os mecanismos de atuação dos sujeitos sociais 

que integram esse sistema produtivo se entrecruzem, sobretudo em virtude de um único 

agente desenvolver inúmeras funções. 

Exemplo disso é que dentre produtores de leite foi possível identificar desde 

aqueles que produzem o leite em pequena escala, somente para o autoconsumo, até 

aqueles que produzem, processam, comercializam e intermediam a produção de seus 

pares, o que evidencia o quão complexa são as teias de relações desta atividade 

produtiva.  

Achamos por bem ressaltar que este trabalho não esgota as possibilidades de 

pesquisa e nem tampouco aborda todos os temas inerentes à dinâmica da pecuária e a 

reestruturação do setor de laticínios no Rio Grande do Norte. Nesse sentido, pensamos 

que reflexões fecundas precisam ainda ser desenvolvidas, buscando responder dentre 

outras questões: Qual a importância da pecuária leiteira na dinâmica econômica e na 

composição do PIB do Rio Grande do Norte? Qual a relação espaço-temporal entre a 

ocorrência das estiagens cíclicas e o desenvolvimento da pecuária no estado? Em que 

medida a política de açudagem implementada no estado, por meio do DNOCS 

contribuiu para a minimização dos impactos da seca sobre a agropecuária? Qual a 

dinâmica e como vem se dando a reestruturação da pecuária de corte no território 

potiguar? Em que medida a base técnica empregada no processo produtivo do leite, é 

(in)adequada às condições socioeconômicas e ambientais do estado? 

Estas são sem dúvidas boas questões de pesquisa, as quais merecem ser olhadas 

com acuidade, por aqueles que de alguma forma desejam compreender as dinâmicas que 

marcam as áreas rurais do Rio Grande do Norte, estas tão importantes quanto os centros 

urbanos quando se busca compreender os processos de produção e reestruturação 

espacial forjados no interior desta porção do território brasileiro.  
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