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RESUMO

O presente trabalho versa sobre a inserção do município de Ipanguaçu – RN no 

processo de globalização da agricultura durante o período de 1979 a 2003, o qual, num 

primeiro momento (1979-1992) com a construção da Barragem de Açu e a entrada das 

empresas agrícolas nacionais e, num segundo momento (1993-2003) com a chegada da 

multinacional Del Monte Fresh Produce. Durante todo o período de inserção se analisa os 

impactos para o mercado fundiário local. Para operacionalizar a pesquisa buscou-se fazer um 

trabalho de análise dos documentos do cartório local durante todo o período do estudo, além 

de empreender entrevistas e analisar toda a bibliografia sobre o tema a nível local, nacional e 

internacional. Ao final do trabalho se chega a resultados que mostram a intensificação da 

capitalização da agricultura do município, a mudança do eixo produtivo que se volta para o 

mercado externo e a intensificação da concentração fundiária no município. Com isso, se 

conclui que essa inserção do município na lógica global vai aumentar a ingerência externa no 

município, controlando entre outras coisas o seu eixo produtivo e aumentando a concentração 

fundiária local, impedindo assim o acesso a terra da população local. 

Palavras-chave: Geografia Agrária. Globalização da Agricultura. Multinacionais. 
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ABSTRAT

This research talks about the insertion of the borough Ipanguaçu-RN on the 

agricultural globalization process from 1979 to 2003. At the first moment (1979-1992) with 

the construction of the Açu´s barrage and the entry of agricultural national enterprises and 

secondly (1993-2003) with the entry of the multinational Del Monte Fresh Produce 

enterprise. During all this insertion period the impacts on the local land market. To make the 

research operational, it was tried to analyze documents of the local registry office and all the 

local, national and international bibliography about this issue during all the study period. 

Furthermore, interviews were made. At the ending of this thesis, the results show 

intensification of the agricultural capitalization on this borough, changing of the productive 

axis which heads to the external market and the land concentration of this borough. It was 

concluded that the insertion of this borough in the globalization system will increase the 

external intervention on Ipanguaçu blocking, then, the access if the local population to the 

land.

Key words: Agricultural Geographics. Agricultural Globalization. Multinationals 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho vai versar sobre os efeitos da globalização da Agricultura no 

município de Ipanguaçu no Rio Grande do Norte, dando ênfase aos efeitos relativos à questão 

fundiária.

Hoje, é de suma importância o estudo da Globalização para entender os processos 

econômicos globais e locais. Estudos se fazem atualmente por todo o mundo com base nessa 

temática. A Globalização hoje é um fato consolidado e está presente no mundo todo através 

dos avanços dos Meios de Transporte e de Comunicação. 

No caso específico da Agricultura, temos nos últimos tempos uma intensificação 

de sua globalização em todos os países do mundo, gerando uma interdependência entre 

economias distantes e aparentemente desconexas. Essa interdependência, muitas vezes, 

acontece pela ação de grandes Multinacionais que atuam por todo o mundo, procurando os 

lugares que apresentam as melhores vantagens locacionais e que têm como dar um maior 

retorno financeiro.

Essas Multinacionais representam os atores principais do atual processo de 

globalização. São elas que vão fazer a ligação, a integração do mundo por meio das suas 

filiais espalhadas por vários continentes.   

No trabalho em questão, vamos analisar a inserção de um município do semi-árido 

nordestino (Ipanguaçu - RN), uma das regiões mais pobres do mundo, nesse processo de 

globalização da Agricultura, e os efeitos dessa inserção, principalmente no mercado fundiário.   

Para isso, vamos nos utilizar em um primeiro momento de um referencial teórico 

que discuta o processo de globalização da Agricultura e suas últimas fases, a saber: a 

Revolução Verde e a Liberalização Comercial.  
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Vamos inserir na discussão sobre a Globalização uma referência a uma das 

principais características desse processo, que é a formação de um meio técnico científico-

informacional, bem como às características dos seus atores principais: as Empresas 

Multinacionais.

Ainda no primeiro momento, avançaremos no referencial teórico inserindo 

também a discussão sobre a renda da terra, que vai ser de grande importância para avaliar as 

mudanças na renda com a inserção do município de Ipanguaçu na economia globalizada.    

Em um segundo momento, vamos analisar a inserção desse Município no 

processo de Globalização, a qual acontece em dois períodos históricos distintos, a saber: o 

primeiro vai se dar entre 1979 e 1992, quando ocorre a construção da Barragem de Açu e 

quando começam a chegar no Município muitas empresas agrícolas que vão valorizar o preço 

da terra e começar a mudar o eixo da produção municipal de agricultura tradicional e de 

subsistência para a de mercado; o segundo período vai acontecer a partir de 1993 até o 

termino da nossa pesquisa, em 2003. Nesse período, vai se dar a entrada da multinacional Del

Monte Fresh Produce no Município, alterando mais uma vez o mercado fundiário local e 

inserindo de forma direta  Ipanguaçu na economia globalizada, através da sua produção de 

banana exclusivamente voltada para a exportação.  

Para melhor estruturar nosso trabalho, dividimo-lo em duas partes: na primeira, 

vamos fazer uma reflexão teórica sobre a Globalização (segundo capítulo) e a renda da terra 

(segundo capítulo); na segunda parte, vamos tratar do processo de inserção de Ipanguaçu na 

economia globalizada ao longo das últimas décadas e os efeitos dessa inserção no mercado de 

terras (terceiro capítulo). 

 Na primeira parte, intitulada “Globalização e Renda da Terra: Reflexões 

Teóricas”, faremos uma análise sobre a Globalização, suas principais características, 

ressaltando entre estas o meio técnico-científico-informacional.  



9

Dentro da análise da Globalização, discorreremos sobre o papel das empresas 

multinacionais nesse processo, enfocando suas principais características. Depois, vamos 

analisar como se deu o processo de globalização na Agricultura; no Mundo e no Brasil, 

situando-o o em dois momentos históricos distintos: a Revolução Verde (no âmbito do 

fordismo), que começa a sua influência no mundo agrícola na década de 1950, influência essa 

que vai se estender até a década de 1980; e a Liberalização Comercial (no âmbito da 

acumulação flexível), que intensifica sua influência na década de 1990, atingindo o seu auge 

atualmente. 

Essa reflexão teórica é de suma importância, tendo em vista que tal processo 

aconteceu em Ipanguaçu - RN, no primeiro momento histórico, com a construção da 

Barragem de Açu e a decorrente modernização agrícola sob a influência da Revolução Verde 

na década de 1980, e, no segundo momento histórico, com a chegada de um grande grupo 

multinacional, a Del Monte Fresh Produce, sob o prisma da Liberalização Comercial, na 

década de 1990. 

Depois, faremos uma análise sobre a Renda da Terra, seu conceito, os tipos de 

renda da terra pré-capitalista – renda em trabalho, renda em produto, renda em dinheiro - e as 

rendas da terra capitalistas – renda diferencial I, renda diferencial II, renda absoluta, renda de 

monopólio. São de suma importância essas considerações teóricas sobre a renda da terra, 

tendo em vista que o trabalho em questão versa exatamente sobre os impactos fundiários 

decorrentes do processo de modernização da Agricultura no município de Ipanguaçu, 

impactos esses que se dão no âmbito da renda da terra, alterando sua forma.  

Na segunda parte do trabalho, intitulada “ Ipanguaçu: o Processo de 

Concentração Fundiária e de Produção Globalizada”, dividimos a análise sobre a inserção 

de Ipanguaçu na economia globalizada em três momentos principais: 
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No primeiro momento, - “Do Início da Ocupação do Território ao Fim do 

Ciclo da Carnaúba (década de 1970)”- , vamos situar melhor o leitor sobre o município de 

Ipanguaçu, com alguns dados sobre este. Depois, vamos tratar da ocupação daquele território 

ao longo do processo histórico e de como os vários ciclos econômicos alteraram o mercado de 

terras da região. 

 O segundo  momento trata da inserção de Ipanguaçu na lógica da Revolução 

Verde, nos anos 1980, e o terceiro trata da inserção de Ipanguaçu na lógica da liberalização 

comercial da década de noventa até os dias atuais. Os dois últimos momentos tratam 

especificamente da inserção do Município em questão na economia globalizada, da década de 

1980 aos dias atuais. 

 No segundo momento, - “Anos 80: Revolução Verde e Concentração 

Fundiária” -, analisaremos a história da construção e localização da Barragem de Açu e, 

posterior à construção, vamos acompanhar a entrada das empresas agrícolas em Ipanguaçu e a 

conseqüente inserção da região na lógica da Revolução Verde, com mudanças na forma de 

produzir, nas relações de trabalho, na pauta de produtos agrícolas produzidos e sua vinculação 

com o mercado externo. Observaremos a conseqüente mudança no mercado fundiário, com a 

valorização das rendas da terra oriundas dos solos de várzea da região e também com a 

intensificação da capitalização do solo da região. Para fazer uma análise mais consistente 

dessas mudanças, nós nos utilizamos de entrevistas com a população da área afetada por essas 

mudanças e também fizemos uma ampla pesquisa no cartório de Ipanguaçu onde pudemos 

averiguar a chegada das empresas agrícolas e observar todo o movimento de concentração 

fundiária resultante desse fato. 

 No terceiro momento, - “Anos 90: Liberalização do Comércio, Vinda do 

Capital Multinacional e Reconcentração Fundiária” -, trataremos da vinda do capital 

multinacional para o município de Ipanguaçu no contexto da liberalização do comércio. 
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Começaremos analisando a Del Monte Fresh Produce, empresa multinacional que vai se 

instalar no Município para produzir bananas exclusivamente para a exportação. Analisaremos 

a área de atuação da Empresa, suas principais características e o mercado oligopolizado 

internacional de exportadores de banana onde a Multinacional se insere. 

Por fim, analisaremos a vinda dessa Empresa para Ipanguaçu, procurando 

observar como esta alterou e intensificou o comando externo nessa região, desestabilizando as 

horizontalidades e as relações locais, para inserir a região em uma lógica externa, comandada 

por um poder alienígena, de fora do País.  

Analisaremos também como essa Empresa Multinacional alterou as relações de 

trabalho e as relações com as outras empresas regionais e locais, detendo-nos, principalmente, 

nas mudanças que ela trouxe para o mercado de terras da região, o que causou uma mudança 

na forma de adquirir as rendas da terra e também uma reconcentração fundiária, além de 

aprofundar a internacionalização da terra e a concentração fundiária.

Para analisar essas relações, valer-nos-emos de entrevistas com a população das 

áreas afetadas pela chegada da Multinacional e também da documentação do Cartório da 

cidade de Ipanguaçu, que nos ajudou a entender a lógica territorial da Empresa e a lógica das 

compras de terras por esta.      
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2 GLOBALIZAÇÃO E RENDA DA TERRA: REFLEXÕES TEÓRICAS 

Nesta primeira parte do trabalho, vamos fazer algumas reflexões teóricas acerca 

do processo de Globalização e a renda da terra. Isso se faz necessário para melhor 

compreender esse processo e para situá-lo no contexto da discussão da renda da terra.  

 Em um primeiro momento, trataremos do processo de Globalização (Capítulo 

2.1), sua conceituação, suas principais características e seus principais atores. Versaremos 

também sobre esse processo no Brasil e as políticas públicas vinculadas a ele. 

 No segundo momento, vamos tratar da renda da terra (Capítulo 2.2), a sua origem, 

as rendas pré-capitalistas, como a renda em trabalho, em produto e em dinheiro. Trataremos 

também das rendas capitalistas, como a renda diferencial I e a diferencial II, a renda absoluta 

e a renda de monopólio.  



13

2.1 GLOBALIZAÇÃO

Nesta parte do trabalho, dividiremos a reflexão teórica acerca da Globalização em 

dois momentos:  

No primeiro, vamos discorrer acerca de alguns conceitos da Globalização, sua 

gênese e suas principais características, incluindo, nesse contexto, considerações acerca do 

principal ator desse processo, que é a Empresa Multinacional – que no trabalho se apresenta 

através da empresa Del Monte Fresh Produce. Além das principais características da 

Globalização que analisaremos nesse momento, teceremos comentários também sobre o meio 

técnico-cientifico-informacional. 

Em um segundo momento, vamos dissertar sobre a evolução do processo de 

globalização na Agricultura no Mundo e no Brasil, partindo das duas fases dessa evolução no 

século XX, a saber: a Revolução Verde, que se inicia na década de 1950, e a Liberalização do 

Comércio na Agricultura, que surge na década de 1980, intensificando-se por completo na 

década de 1990. 

2.1.1  Conceitos e Características da Globalização 

Globalização é o “processo típico da segunda metade do séc. XX que conduz a 

crescente integração das economias e das sociedades dos vários países, esp. no que toca à 

produção de mercadorias e serviços, aos mercados financeiros, e à difusão de informações” 

(GLOBALIZAÇÃO, 2003). 
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 Para Benko (1999, p. 237), a palavra globalização “designa a tendência atual das 

grandes empresas a delegar parte de seu poder a filiais espalhadas pelos quatro cantos do 

mundo.” Mas esta palavra apresenta outras acepções, além dessa referente ao espaço temporal 

atual e à que se reporta às grandes corporações, pois existe todo um histórico que nos leva à 

construção desse conceito de forma muito mais ampla. 

 A Globalização, além de expressar a internacionalização da Economia e a 

expansão mundializada das Corporações Multinacionais, compreende também a 

internacionalização dos Movimentos Sociais, como os que se preocupam com a questão 

ambiental e com os direitos humanos, dentre outros. Um exemplo dessa organização social 

em âmbito mundial são os protestos anti-Globalização que ocorrem paralelamente em escala 

global nos grandes centros urbanos. 

 Segundo Antônio Filho (2002, p. 8), existem duas correntes que procuram definir 

o termo “globalização”. Para uns “[...] corresponde as profundas e dramáticas transformações 

pelas quais passam as sociedades humanas, na atualidade”; para outros corresponde “aos 

acontecimentos de ordem econômica, em escala planetária”.  

 Para o referido autor, a Globalização nos dias atuais tem como características 

principais: o desenvolvimento tecnológico de ponta, principalmente na área de transportes e 

comunicações; uma Nova Divisão Internacional do Trabalho (mais perversa e moldada pelas 

Multinacionais); e, para uma maior abertura da Economia para as Multinacionais, a ingerência 

mundial de órgãos supranacionais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI), a 

Organização Mundial do Comércio (OMC) e o Banco Mundial. 

 Para Dollfus (1997, p. 24), que trabalha com o conceito de sistema-mundo (SM), 

em vez de globalização, “ [...] o sistema-mundo (SM) conceitualiza um conjunto – a 

humanidade de conjuntos – os Estados em seus territórios e as sociedades humanas no 
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desdobramento geográfico de suas culturas, de suas empresas e dos mercados nos seus 

espaços”.

 Segundo esse autor, assim como também segundo Santos (1997), esse “sistema-

mundo”, ou “globalização”, no caso de Santos, se estabeleceu a partir do momento em que 

todas as terras foram distribuídas entre os estados territoriais e seus prolongamentos coloniais. 

Isso começa a acontecer com os grandes descobrimentos ocorridos entre os séculos  XV e 

XVI, que trazem os germes da Globalização, com a conquista de novos territórios, como a 

América, a África e a Ásia (através das Índias e do comércio de especiarias). 

Portanto a Globalização, como vemos, não é um movimento recente. Data do 

início da Idade Moderna, e não está restrito apenas ao âmbito econômico, abarcando todas as 

esferas sociais e culturais. 

No presente trabalho, além de utilizarmos o termo “globalização”, vamos dar 

importância ao seu aspecto econômico, do qual vamos destacar como o principal ator da 

Globalização, nos dias atuais, a Empresa Multinacional, cujo surgimento remonta ao século 

XVII, com a fundação da Companhia das Índias Ocidentais e Orientais, na Holanda. Vale 

lembrar que, nesse século, a Globalização tinha como ator principal o Estado, que 

centralizava o comércio por intermédio das suas Colônias Ultramarinas e do Pacto Colonial. 

Muito antes do domínio global das Multinacionais, ainda no século XIX, Kautsky 

(1998) já se referia às vantagens que um grande estabelecimento apresenta sobre um pequeno 

na Agricultura (área em que vamos analisar o papel da grande corporação). 

Dentre essas vantagens, o autor ressalta o uso de máquinas pelos grandes 

estabelecimentos agrícolas, já que o número destas aumenta na proporção em que aumenta a 

área da parcela de terreno cultivado, ou seja, quanto maior a área cultivada, menor o custo 

com máquinas agrícolas. Nesse contexto, os pequenos estabelecimentos ficam impedidos de 
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se utilizarem das máquinas agrícolas, porque, devido ao seu alto custo, não vale a pena ser 

utilizadas em pequenas extensões de terra cultivadas. 

Uma outra vantagem ressaltada diz respeito à racionalização da energia humana 

com a divisão e especialização do trabalho pelos grandes estabelecimentos, pois só as grandes 

propriedades têm condições de contratar o trabalho intelectual especializado de nível superior 

que vai ajudar na racionalização da produção (KAUTSKY, 1998). 

Segundo Michalet (1985 apud CHESNAIS, 1996, p.73), a Multinacional é “uma 

empresa (ou um grupo), em geral de grande porte, que, a partir de uma base nacional, 

implantou no exterior várias filiais em vários países, seguindo uma estratégia e uma 

organização concebidas em escala mundial”. Essa definição da década de 1980 hoje já tem se 

modificado, conforme destacado a seguir. 

Além das estratégias clássicas, que predominaram até fins dos anos 1970 (ou até 

fins do fordismo), como: as estratégias de aprovisionamento – características das 

Multinacionais do Setor Primário, especializadas na integração vertical a partir de recursos 

minerais, energéticos ou agrícolas dos Países Subdesenvolvidos; as estratégias de mercado – 

com o estabelecimento de filiais intermediárias;  e as estratégias de produção racionalizada,

ou produção integrada internacionalmente mediante o estabelecimento de filiais 

“montadoras”, nos últimos anos (pós-fordismo), começaram a existir também novas 

estratégias das Multinacionais centradas numa busca, diferenciada e multiforme, de uma 

valorização do capital, as quais podem assumir tanto a forma produtiva de investimentos de 

capital, quanto uma variedade de formas de investimento que não envolvam nem investimento 

industrial, nem criação de valor, caracterizando-se como formas improdutivas e parasitárias. É 

o que se dá com a atuação no mercado financeiro especulativo e o fornecimento do know how 

e do Pesquisa & Desenvolvimento (CHESNAIS, 1996). 
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Para atender aos acionistas, houve nos últimos trinta anos (pós-fordismo) uma 

busca por novas fontes de lucros, além das suas filiais, como: a “multiplicação das 

participações minoritárias de companhias ‘coligadas’, das participações em cascata e, 

sobretudo, de numerosos acordos de terceirização e de cooperação inter-empresas, que 

levaram ao surgimento das chamadas ‘empresas-rede’” (CHESNAIS, 1996, p.78). 

Portanto, hoje

[...] a empresa multinacional está assumindo cada vez mais, o papel de 
regente da orquestra, em relação a diversas atividades de produção e 
transações, que se dão no interior de um “cacho” ou “rede” de relações 
transnacionais, tanto internas como externas às companhias e que podem 
incluir ou não um investimento de capital, mas cujo objetivo consiste em 
promover seus interesses globais (DUNNING, 1988 apud CHESNAIS, 
1996, p. 69). 

Santos (2002a) chama essas empresas multinacionais que funcionam em redes e 

desenvolvem toda sorte de ramificações e interdependências de empresas globais. Tais 

empresas têm novas possibilidades de controle do processo global de produção, como o “[...] 

controle da inovação (força produtiva científica e técnica), controle da circulação (forças 

produtivas da comercialização e da distribuição), controle da gestão do capital em sua forma 

dinheiro (força produtiva da gestão financeira).” (SANTOS, 2002a, p. 205). 

Com o aperfeiçoamento desse mecanismo de controle do processo global de 

produção, graças a novas técnicas da informação, têm-se concentrações oligopolísticas de 

âmbito global, como é o caso da Del Monte Fresh Produce, que junto com mais duas 

Companhias controlam quase dois terços do comércio mundial de banana. 

Corrêa (1991), por sua vez, chama a empresa multinacional de corporação e cita 

que, após a Segunda Guerra Mundial, a grande corporação passou a constituir o mais 

importante agente da reorganização espacial capitalista. Sua ação traduziu-se, na escala 

mundial, em uma nova Divisão Internacional do Trabalho, que envolve a produção simultânea 

em diversos lugares das diferentes partes componentes de um mesmo produto, e no 

conseqüente comércio internacional entre subsidiárias de uma mesma corporação; e também 
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no aparecimento de verdadeiras “cidades mundiais”, onde estão as sedes das Corporações que 

atuam como centros de gestão econômica e territorial de amplas áreas do Globo. 

Também após a Segunda Guerra Mundial, houve uma queda do lucro, por causa 

da diminuição da taxa de exploração da força de trabalho nos Estados Unidos e na Europa e 

também pelo constante reinvestimento para aumentar a capacidade produtiva. Por causa dessa 

queda, vai se intensificar a internacionalização do capital para sua reprodução ampliada, e as 

empresas vão se expandir para novos territórios onde o custo da força de trabalho é mais 

baixo, possibilitando mais lucro. 

Corrêa (1991) nomeia como principais características das Multinacionais hoje 

(que fazem com que a grande Corporação seja atualmente o mais importante agente da 

reorganização espacial capitalista e portanto também do processo de Globalização): 

a) Ampla escala de operações – refere-se à capacidade da Corporação em 

manipular milhares de toneladas de matérias-primas, bens intermediários e 

produtos finais nas suas unidades de P & D, fazendas próprias ou 

terceirizadas, unidades fabris, escritórios de venda, prestação de serviços etc; 

b) Natureza multifuncional –  caracteriza-se pela concentração horizontal, com a 

aquisição, fusão ou criação de novas unidades que produzem os mesmos 

produtos; pela concentração vertical, com o controle das unidades situadas a 

montante, na confluência, como na jusante de uma operação básica, tendo-se 

assim o controle de toda a cadeia produtiva, desde as matérias-primas e bens 

intermediários, até produtos finais diversos; e pela diversificação de atividades 

e investimentos, visando a minimizar os riscos. Um exemplo claro dessa 

diversificação é a Del Monte, que, além de atuar no mercado de fruticultura 

irrigada, atua também no mercado imobiliário e no ramo de petróleo; 
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c) Múltiplas localizações – são elas distintas entre si em termos de custos 

diferenciais da força de trabalho, especialização funcional, mercado 

consumidor e em termos da administração no âmbito da própria Corporação; 

d) Enorme poder de pressão econômica e política – poder que as Corporações 

possuem para controlar a organização espacial dos territórios em que atuam,  

dentre outras coisas. A Del Monte, junto com outras gigantes, tem um forte 

lobby na OMC para moldar mundialmente os espaços da fruticultura irrigada 

de acordo com os seus interesses corporativos (CORRÊA, 1991). 

Algumas Empresas Multinacionais, como a Del Monte Fresh Produce, além de 

fazerem parte de uma holding1, um grande conglomerado diversificado multinacional, têm 

uma forma de atuação ligada à internalização, ou seja, ao investimento direto.

A luta contra os custos de transação no Mercado Internacional gera as 

Multinacionais. São vários esses custos, os quais dificultam o comércio entre firmas 

independentes, levando aquelas empresas a se estabelecerem no Setor para baixar os custos. 

Tais obstáculos incluem: a falta de contato entre o comprador e o vendedor, a falta de acordo 

a respeito dos preços, a falta de confiança na adequação das mercadorias às especificidades 

inicialmente estabelecidas, a existência de tarifas aduaneiras e a taxação de ganhos criados 

pela transação etc (CHESNAIS, 1996). 

Essa luta contra os custos de transação justifica a preferência pelo investimento 

direto, em contraposição à exportação ou à venda de licenças. Isso leva as Companhias a 

criarem filiais em vários países no exterior, obrigando-as a ficarem ligadas muito 

estreitamente, sob controle único, a fim de poderem dominar a internalização internacional 

dos custos de transação (CHESNAIS, 1996). 

                                                          
1 Holding é uma concentração vertical de empresas em que uma grande empresa ou organização controla 
empresas ou organizações menores geralmente pela aquisição majoritária de suas ações. Sua função básica não é 
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   Tal internalização, por meio da integração vertical e horizontal, que ocasiona o 

fim dos concorrentes e fornecedores, não só é um meio de salvaguardar a vantagem 

monopolística das Companhias, mas também de criar e de reforçar essa vantagem. 

Existem, segundo Dunning (1988 apud CHESNAIS, 1996), inúmeras vantagens que 

uma Companhia Multinacional apresenta ao se internalizar. Dentre estas, têm-se:  vantagens

específicas da Companhia - propriedade de tecnologia, dotações específicas (pessoal, capitais, 

organização), economias de escala, economias de envergadura, poder de mercado como 

comprador e como vendedor, acesso aos mercados de fatores e de produtos, conhecimento do 

mercado mundial, aprendizagem da gestão internacional, capacidade de explorar as diferenças 

entre países, e aprendizagem da gestão de riscos; vantagens decorrentes da internalização -  

economias de transação na aquisição dos insumos (inclusive tecnologia), redução da 

incerteza, maior proteção à tecnologia, controle da validade e das iniciativas, possibilidade de 

evitar ou de explorar medidas governamentais (especialmente as fiscais), possibilidade de 

praticar manipulação de preços; vantagens decorrentes da localização - recursos específicos 

do país, qualidade e preço dos insumos, qualidade das infra-estruturas e externalidades (como 

P&D), custos de transporte e de comunicação, distância psicológica (língua, cultura...), 

política comercial (barreiras tarifárias e não-tarifárias), ameaças protecionistas, política 

industrial, política tecnológica e social, subvenções e incentivos para atrair as Companhias.  

Por causa dessas vantagens, existem números impressionantes derivados do 

processo de internalização das Multinacionais, através do Investimento Externo Direto (IED). 

Hoje, essas Empresas são responsáveis por dois terços do Comércio Mundial, sendo que as 

cem maiores concentram um terço do montante total mundial do IED (CHESNAIS, 1996; 

CASTELLS, 2002). 

                                                                                                                                                                                    
produzir, mas administrar as outras empresas. As multinacionais são normalmente controladas por uma holding,
que pode estar situada no país-sede ou em outro país (ver mais em CORRÊA, 1991). 
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Após uma Companhia Multinacional se internalizar em um país, dá-se um grande 

impacto no lugar em que ela se instala, ocorrendo a modificação de muitas variáveis, dentre o 

que, segundo Santos e Silveira (2001), podemos destacar: a) mudança no comportamento das 

empresas nacionais, que em muitos casos tendem a se fundir em uma empresa forte para 

concorrer com a Multinacional; b) mudança nas relações de trabalho; c) mudança no 

orçamento público; d) mudança na infra-estrutura material e social (como a questão da terra). 

e) mudança também nas políticas federais, estaduais e municipais para atender às 

necessidades de instalação, permanência e desenvolvimento das empresas. 

Corrêa (1991) cita que essas empresas têm um papel fundamental na organização 

do espaço hoje, interferindo em diversas áreas, como nas áreas agropastoris e mineradoras 

(por serem grandes consumidoras e às vezes produtoras); e no mercado de trabalho (por 

empregarem um número elevado de pessoas); no orçamento do Estado (já que este tende a 

viabilizar o processo de acumulação dessas empresas através da implantação de parte da infra-

estrutura, como rodovias, hidroelétricas, portos etc). 

Segundo Cavalcanti (1999), essas mudanças afetam  o meio ambiente e os 

processos de trabalho dos sistemas agroalimentares regionais. Assim, nas agriculturas 

regionais, manifestam-se formas diversas de relações que emergem do jogo de forças que se 

apresenta na relação entre controle global e as dinâmicas sociais locais, implicando mudança 

de significado dos valores relativos ao trabalho, ao meio ambiente, à produção e consumo de 

alimentos (CAVALCANTI, 1999). 

Outro elemento que caracteriza a Globalização é a formação de um meio técnico-

científico-informacional no espaço geográfico (SANTOS, 1997; SANTOS, 2001; SANTOS, 

2002a; SANTOS, 2002b). 
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Meio Técnico-Científico-Informacional 

Antes de falarmos no meio técnico-científico-informacional, vamos analisar 

alguns conceitos que são necessários para o entendimento da base teórica de Santos (2002a) e 

seu processo de periodização até o meio técnico-científico-informacional. Entre os conceitos 

básicos, vamos citar de forma resumida os conceitos de técnica, e de espaço, bem como a 

divisão deste entre fixos e fluxos e entre objetos e ações. 

A técnica – é a principal forma de relação entre o homem, a Natureza e o meio, o 

instrumento de interação entre aquele e esta.  

A influência da técnica sobre o espaço se exerce de duas maneiras e em duas 

escalas diferentes: de um lado, a ocupação do solo pela infra-estrutura das técnicas modernas 

(fábricas, minas, espaços reservados à circulação), e, de outro, as transformações 

generalizadas impostas pelo uso da máquina e pela execução dos novos métodos de produção 

e de existência (SANTOS, 2002a). As técnicas promovem a fusão do tempo e do espaço em si 

mesmas, por serem datadas e incluírem tempo. “A cada lugar geográfico concreto 

corresponde em cada momento, um conjunto de técnicas e de instrumentos de trabalho, 

resultado de uma combinação específica que também é historicamente determinada” 

(SANTOS, 2002a, p. 56). 

O espaço – outro conceito discutido por Santos (2002a) - pode ser dividido, 

segundo o referido autor, em um sistema de objetos e  em um sistema de ações, ou em um 

conjunto de fixos e fluxos. 

Os objetos seriam a materialidade, produto de uma elaboração social. “Os objetos 

são esse extenso, essa objetividade, isso que se cria fora do homem e se torna instrumento 

material de sua vida.” (SANTOS, 2002a, p. 73).  
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As ações seriam os eventos, projetados, orientados e regulados. É um 

deslocamento visível do ser no espaço, criando uma alteração, uma modificação no Mundo. 

Hoje, no contexto da Globalização, têm-se ações que geram uma alienação regional e local. 

“[...] muitas das ações que se exercem num lugar são o produto de necessidades alheias, de 

funções cuja geração é distante e das quais apenas a resposta é localizada naquele ponto 

preciso da superfície da terra.” (SANTOS, 2002a, p. 80). 

 O espaço também é um conjunto de fixos e fluxos. Os fixos são a materialidade, 

fixada em cada lugar, como uma barragem ou uma estrada. Esses elementos permitem ações 

que modificam o próprio lugar, no caso os fluxos, que são resultados direto ou indireto das 

ações e atravessam ou se instalam nos fixos modificando sua significação e o seu valor. 

Podemos citar, como exemplo, a implantação de uma grande área agrícola irrigada privada 

perto da barragem, que vai gerar um grande fluxo de dinheiro, de empregos e de 

produtividade racionalizada. 

Do Meio Natural ao Meio Técnico-Científico-Informacional 

 Santos (2002a) traça a evolução das técnicas, do uso do espaço, desde os tempos 

antigos, até os tempos atuais da Globalização. O referido autor faz uma periodização dessa 

evolução em três momentos distintos, a saber: o Meio Natural, o Meio Técnico e o Meio 

Técnico-Científico-Informacional, os quais passaremos agora a analisar: 

a) Meio Natural (uso corrente pelos povos indígenas, desde a Pré-História) – a 

motivação do uso das técnicas era local e utilizada pelo homem sem grandes 

modificações na Natureza.  
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[...] pousio, a rotação de terras, a agricultura intinerante, que constituem ao 
mesmo tempo, regras sociais e regras territoriais, tendentes a conciliar o uso 
e a “conservação” da natureza: para que ela possa ser outra vez, utilizada. 
Esses sistemas técnicos sem objetos técnicos não eram, pois, agressivos, pelo 
fato de serem indissolúveis em relação  à  natureza que, em sua operação, 
ajudavam a reconstruir (SANTOS, 2002a, p.235). 

 Nesse Meio, entende-se que o homem dispunha de um sistema de técnicas 

rudimentares locais  que se harmonizavam com o Meio Ambiente.  

b) Meio Técnico (uso corrente ao longo dos dois últimos séculos) – o espaço passa a 

ser mecanizado. Os objetos que formam esse meio não são apenas  culturais, mas 

culturais e técnicos, ao mesmo tempo, e a razão do comércio é condição para sua 

instalação. Uma decorrência da utilização desse Meio é a poluição ambiental, que  

cresce em função das técnicas altamente poluidoras. “O componente internacional 

da divisão do trabalho tende a aumentar exponencialmente. Assim, as motivações 

de uso dos sistemas técnicos são crescentemente estranhas às lógicas locais, e 

mesmo, nacionais.” (SANTOS, 2002a, p. 237).  

Com o surgimento do Meio Técnico, observamos a mudança em relação à 

motivação do uso dos sistemas técnicos. Muitos deles começam a apresentar motivações 

externas à lógica local e até à lógica nacional. É o período que se inicia com as grandes 

navegações, quando as Metrópoles européias dominaram grandes Colônias ao redor do 

Mundo, impondo um sistema de troca desigual entre matérias-primas (das suas Colônias) e 

produtos manufaturados (das Metrópoles).  

c) Meio Técnico-Científico-Informacional – “O terceiro período começa 

praticamente após a Segunda Guerra Mundial, e sua afirmação, incluindo os países 

de Terceiro Mundo, vai realmente dar-se nos anos 70.” (SANTOS, 2002a, p.238). 

Vai haver uma profunda interação entre a Ciência e a Técnica sob a égide do 

Mercado. E este, graças àquelas, se torna um Mercado Global. Nesse período, os 

objetos técnicos tendem a ser ao mesmo tempo técnicos e informacionais, já que, 
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devido à extrema intencionalidade de sua produção e de sua localização, eles já 

surgem como informação; e, na verdade, a energia principal de seu funcionamento 

é também a informação.  

Nesse Meio, “a ciência e a tecnologia, junto com a informação, estão na própria 

base da produção, da utilização e do funcionamento do espaço e tendem a constituir o seu 

substrato.” (SANTOS, 2002a, p. 238). 

Por outro lado, a informação não apenas está presente nas coisas, nos 
objetos técnicos, que formam o espaço, como ela é necessária à ação 
realizada sobre essas coisas. A informação é o vetor fundamental do 
processo social e os territórios são, desse modo, equipados para facilitar 
a sua circulação (SANTOS, 2002a, p. 239). 

Esses territórios, depois de reequipados e requalificados, são incorporados à 

lógica global, passando a ficar subordinados aos interesses dos atores hegemônicos. Tal 

reequipamento e requalificação se faz com o aumento da 

 [...] importância dos capitais fixos (estradas, pontes, silos, terra arada 
etc.) e dos capitais constantes (maquinário, veículos, sementes 
especializadas, fertilizantes, pesticidas etc), aumenta também a 
necessidade de movimento, crescendo o número e a importância dos 
fluxos, também financeiros e dando um relevo especial à vida de 
relações (SANTOS, 2002a, p. 240).

Um exemplo disso se dá no Mundo Rural, hoje marcado pelo Mundo Artificial, 

com a presença de materiais plásticos, fertilizantes, colorantes, máquinas e pesticidas. Além 

da presença significativa de uma cientifização da paisagem rural, tem-se ainda o 

reequipamento do território rural com estradas, portos, pontes, e sistemas de comunicação, 

que facilitam a circulação da informação.  

Podemos citar também como características desse sistema atual a rapidez na 

difusão do sistema de técnicas, um menor período de desenvolvimento de uma tecnologia, a 

inovação galopante e uma indiferença em relação ao meio em que se instalam. 

Santos (2002a) também cita como características marcantes da base do fenômeno 

da Globalização (e que estão diretamente ligadas ao Meio Técnico-Científico-Informacional): 
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a Unicidade Técnica, a Unicidade do Tempo e a Unicidade do Motor da Vida Econômica e 

Social.

A Unicidade Técnica, no início da História, não existia. Nesse período, havia 

várias técnicas. A técnica era local, de um grupo local, mas, com o avançar dos tempos, 

passaram a ser difundidas por meio das trocas entre os mais variados grupos, de modo que a 

diversidade de sistemas técnicos foi diminuindo com o crescimento do intercâmbio entre 

várias culturas. “A partir do século XVI, com a expansão do capitalismo, cria-se a 

possibilidade de trocas intercontinentais e transoceânicas.” (SANTOS, 2002a, p. 190). Com 

esse intercâmbio mundial proporcionado pelas grandes navegações, as técnicas particulares 

tenderam a se contaminar mutuamente, aumentando o grau de semelhança entre elas. A 

emergência do Período Técnico-Científico, imediatamente após a Segunda Guerra, 

determinou que o respectivo sistema técnico se tornasse comum a todas as Civilizações, todas 

as Culturas, todos os Sistemas Políticos, todos os Continentes e Lugares – dando origem a um 

sistema único globalizado de técnicas informacionais e a uma unicidade técnica em âmbito 

mundial. Isso não quer dizer que o passado vai ser completamente varrido. “A herança 

material permanece em proporções diferentes, segundo as civilizações, os países, as regiões. 

E, sobre esses restos de uma sucessão de elaborações, vai se sobrepor o novo conjunto de 

técnicas característico do período atual.” (SANTOS, 2002a, p. 192-193). 

Quanto à Unicidade do Tempo, atualmente há a convergência dos momentos, 

havendo, assim, a possibilidade de conhecerem-se instantaneamente eventos longínquos 

através dos avanços dos Meios de Comunicação, como a Televisão e a Internet, que usam de 

cabos de fibra ótica e satélites para passar a informação de forma imediata, o que possibilita 

perceber a sua simultaneidade.  

[...] A informação ganhou a possibilidade de fluir instantaneamente, 
comunicando a todos os lugares, sem nenhuma defasagem, o acontecer de 
cada qual. Sem isso, não haveria um sistema técnico universalmente 
integrado, nem sistemas produtivos e financeiros transnacionais, nem 
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informação geral mundializada, e o processo atual de globalização seria 
impossível (SANTOS, 2002a, p. 198). 

 Com a Unicidade do Tempo, que é gerada a partir dos avanços dos Meios de 

Comunicação, tem-se essa informação instantânea, base da integração dos Sistemas 

Produtivos e Financeiros Globais, ou seja, da Globalização. 

A Unicidade do Motor da Vida Econômica e Social em todo o Planeta, por sua 

vez, é representada emblematicamente pela emergência de uma mais-valia no nível mundial e 

assegurada, direta ou indiretamente, pela existência sistêmica de grandes organizações 

multinacionais, que são os principais atores, na atualidade, da vida internacional.  

[...] a mais valia no nível global contribui para ampliar e aprofundar o 
processo de internacionalização, que alcança um novo patamar. Agora, tudo 
se mundializa: a produção, o produto, o dinheiro, o crédito, a dívida, o 
consumo, a política e a cultura. Esse conjunto de mundializações, cada qual 
sustentado, arrastado, ajudando a impor a outra, merece o nome de 
globalização (SANTOS, 2002a, p. 198). 

Santos (1997) afirma que, com o processo atual de Globalização, tem-se uma 

reestruturação dos espaços globais. Para tanto, ele define duas formas de estruturação e 

funcionamento do espaço: Horizontalidades e Verticalidades. Aquelas são o alicerce de todos 

os cotidianos. São extensões formadas de pontos que se agregam sem descontinuidade, como 

na definição tradicional de região, sendo as regras localmente formuladas. As Verticalidades,

por sua vez, agrupam áreas ou pontos, a serviço de atores hegemônicos não raro distantes. São 

vetores da integração hierárquica, regulada, necessária em todos os lugares da produção 

globalizada e controlada à distância (SANTOS, 1997; SANTOS, 2002a; SANTOS, 2002b). 

Com o aprofundamento da Globalização, que, cada vez mais, vai impor relações 

verticais novas a regulações horizontais preexistentes, vai haver também o aprofundamento 

das tensões entre a Globalidade e a Localidade, entre o Mundo e o Lugar. 

A tendência atual é a que os lugares se unam verticalmente e tudo é feito 
para isso, em toda a parte. Créditos internacionais são postos à disposição 
dos países mais pobres para permitir que as redes modernas se estabeleçam 
ao serviço do grande capital. Mas os lugares também podem se unir 
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horizontalmente, reconstruindo aquela base de vida comum, susceptível de 
criar normas locais, normas regionais [...], que acabam por afetar as normas 
nacionais e globais. Na união vertical, os vetores de modernização são 
entrópicos. Eles trazem desordem às regiões onde se instalam, porque a 
ordem que criam é em seu próprio e exclusivo benefício. Isso se dá ao 
serviço do mercado, e tende a corroer a coesão horizontal que está posta ao 
serviço da sociedade civil tomada como um todo (SANTOS, 2002a, p. 258-
259).

Esse fato explicado por Santos (2002a), sobre a tendência das verticalidades, da 

ingerência externa nos locais, vai se apresentar cada vez mais por meio das Multinacionais e 

suas filiais espalhadas pelo Mundo todo. Essas Empresas vão, de suas matrizes nas cidades 

globais, controlar centenas de filiais que estão espalhadas por vários lugares do Mundo, 

implantando nestas uma lógica estranha - a lógica dos lugares onde elas se encontram -, uma 

lógica de mercado voltada exclusivamente para o lucro máximo exigido pelos acionistas 

internacionais situados nas Cidades Globais.

No processo de Globalização Econômica, no século XX, têm-se dois momentos 

importantes, que aceleraram esse processo no mundo: São o fordismo e a acumulação

flexível (ou pós-fordismo). Vamos, no próximo item, a partir desses dois períodos, explicar o 

processo de modernização da Agricultura em âmbito mundial e a inserção do Brasil nessa 

conjuntura global. O fordismo vai se inserir no contexto da Revolução Verde, e o pós-

fordismo ou acumulação flexível, no contexto da Liberalização do Comércio na Agricultura.   

2.1.2  Globalização da Agricultura no Mundo e no Brasil 

 Nesta parte, vamos fazer uma rápida síntese sobre o processo de globalização na 

Agricultura no Brasil e no Mundo, no século XX. Isso se faz necessário para compreender 

logo adiante, na segunda parte do nosso trabalho, como se deu esse processo no município de 

Ipanguaçu-RN.
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  Iremos, nesse enfoque da periodização, nos utilizar de dois marcos importantes: a 

Revolução Verde (a partir de 1950) e a Liberalização do Comércio (a partir de 1980 se 

intensificando após 1990). 

a) A Revolução Verde 

A Revolução Verde foi instituída no Mundo na década de 1950, com uma 

participação intensiva do Estado através de políticas públicas, seja como agente patrocinador, 

seja como produtor de tecnologias. Com isso, passa, a partir de então, a impor transformações 

no campo, provocando, com sua modernização, um processo de mudanças na divisão técnica 

e social do trabalho. 

Essa Revolução vai acontecer com base em um modelo de produção que existia 

desde o início do século XX, o fordismo. Por isso, antes de iniciarmos falando sobre essa 

questão, é importante entender um pouco esse modelo que serviu de alicerce para a sua 

edificação.

O nome fordismo deriva do seu criador, Henry Ford, que introduziu inovações no 

Processo de Produção, no início do século XX, em suas fábricas de automóveis, com a 

finalidade de aumentar a produção em menor espaço de tempo. Para tanto, o fordismo cria o 

princípio da cadeia contínua, com a linha de montagem, em que uma esteira move as peças, 

enquanto o trabalhador permanece fixo, realizando tarefas especializadas, simples e 

repetitivas. Há a introdução da idéia de que deve haver estandardização das peças e dos 

produtos para a fabricação de produtos mais baratos, suscetíveis de serem vendidos em massa. 

Há também a concessão de salários elevados para desenvolver a produção em massa pelo 

consumo em massa (BENKO, 1999). 
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Esse Modelo vai vigorar com mais força após a Crise de 1929 e após a Segunda 

Guerra Mundial, em 1945, período este que passa a ser chamado de “Alto Fordismo,” em que 

se reforça a atuação do Estado no desenvolvimento das economias nacionais, na produção e 

no consumo de massa (com subsídios creditícios, subsídios fiscais e infra-estrutura). Nesse 

período, o capitalismo fordista combina empresas de alta racionalização, centralização e 

integração vertical com sindicatos nacionais e com uma substancial expansão do Estado. Esse 

sistema propicia uma racionalização e centralização do processo de trabalho, com maior 

especialização e mecanização da produção, além de aumentar a inclusão de pessoas 

marginalizadas e ampliar o salário médio do trabalhador. Seu ápice foi entre os anos de 1950 

até o fim dos de 1960 (BONANNO, 1999).  

Nessa mesma época de ascensão fordista, dava-se também uma disputa global 

entre duas superpotências, os EUA e a URSS, que faziam concessões financeiras com vários 

Países Subdesenvolvidos, para conseguir apoio, fazendo com que estes tivessem 

financiamentos para o desenvolvimento de seu Parque Industrial, como a Coréia do Sul, que 

hoje dispõe de grandes Corporações Multinacionais, como a LG, Samsung, Hyundai. 

 Na Agricultura, o fordismo se destaca pela racionalização, massificação e 

industrialização sob o controle e a regulação do Estado, com tecnologias patrocinadas por 

este. Esse controle era para reafirmar o compromisso fordista com a produção de alimentos 

baratos, que ia ao encontro da política do New Deal2, que pregava “um carro em cada 

garagem e uma galinha em todas as panelas”. Essa política de massificação, racionalização e 

industrialização da Agricultura estava  sob a coordenação de Empresas Multinacionais, 

fabricantes de tratores, insumos agrícolas, dentre outras. Essa racionalização e 

industrialização da Agricultura ganhou o nome de “Revolução Verde”. 

                                                          
2  “Nome dado ao movimento de reformas econômicas e sociais preconizadas por F.D.Roosevelt nos EUA, 
implantadas a partir de 1933, para resolver a crise econômica que assolava há quatro anos o país. O conjunto de 
medidas visava a aumentar o poder aquisitivo da população, socorrer os desempregados, aumentar o rendimento 
dos agricultores e organizar grandes obras públicas.” (LAROUSSE CULTURAL, 1998,  p. 4199). 
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A ‘Revolução Verde’ se iniciou nos Países Desenvolvidos, como os Estados 

Unidos, e depois atingiu todo o Mundo. A partir da década de 1950, tem-se um grande 

crescimento de produtividade e de quantidade na Agricultura, por meio do uso de tecnologias, 

como os tratores agrícolas, técnicas de irrigação, defensivos químicos, variedades de 

sementes, aviação agrícola, computadores, novos métodos de gestão etc.

De um lado da produção, tinha-se a Indústria Produtora de Insumos, com

fertilizantes, defensivos e corretivos; e, de outro, tinha-se a Indústria de Bens de Capital, com

tratores, colheitadeiras e equipamentos de irrigação (Quadro 1). Essa chamada

“industrialização da Agricultura” vai ser dirigida por grandes Empresas Multinacionais. 

Quadro 1 – Produção rural: insumos e bens de capital 

PRODUÇÃO
RURAL

Indústria de 
Bens de Capital 
- Tratores
- Colheitadeiras
- Equip. Irrigação 

Indústria
Produtora
de Insumos 
- Fertilizantes
- Defensivos
- Corretivos 

Fonte: Guimarães (1979). 

A partir disso, vai se intensificar a integração na Agricultura,

não só para assegurar a obtenção de meios de produção mais eficientes, 
necessários ao incremento de sua produtividade, como também para garantir 
o escoamento dos seus produtos em um mercado cada vez mais controlado
pelas grandes empresas industriais e ou comerciais (GUIMARÃES, 1979, p. 
93).

Essa integração, que provoca o surgimento de cartéis3, monopólios4,

conglomerados5, característicos do Capitalismo Monopolista, se dá de duas formas: a 

3 Cartéis são formações de blocos de empresas que se unem para fazer acordos acerca de medidas de interesse
comum ou de vantagens recíprocas, dividindo mercados, estabelecendo preços em comum acordo e com isso
prejudicando o consumidor dos seus produtos.
4 Monopólio significa a exploração exclusiva de um negócio ou indústria por um grupo, em virtude de um
privilégio.
5 Conglomerados são grupos de empresas que se associam, atuando em diferentes setores ou ramos da economia,
para evitar prejuízos totais em um setor, sendo que normalmente nenhuma delas fornece elementos à linha de
produção das demais.
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Integração Vertical, dominando a cadeia produtiva e gerando mais lucro; e a Integração

Horizontal, dominando o mesmo gênero ou ramo de produção. 

Segundo Guimarães (1979), nesse novo contexto, tem-se o surgimento da nova 

Divisão Internacional do Trabalho. Antes desta, existiam Países Agrários e Países Industriais. 

Agora se tem a internacionalização da produção com Países Desenvolvidos (industrial-

agrários) e Países Subdesenvolvidos (agrário-industriais). 

Essa internacionalização, nos moldes da nova Divisão Internacional do Trabalho, 

ocorre geralmente com a chegada das filiais das Multinacionais nos Países Subdesenvolvidos. 

Estas produzem para o Mercado Interno desses Países e, em sua maior parte, para os Países 

Desenvolvidos. Tais Empresas monopolizam a fabricação de equipamentos agrícolas, de 

defensivos, fertilizantes, sementes e toda a sorte de insumos agrícolas, e pregam a 

modernização do sistema latifundiário-exportador e não o fim dele (GUIMARÃES, 1979).  

A partir desse tipo de industrialização da Agricultura, vai se exigir da empresa 

agrícola um aumento do volume de capital para sua implantação, o que contribui para colocar 

a Agricultura Moderna inteiramente fora do alcance da imensa maioria do campesinato 

(GUIMARÃES, 1979). Com isso, começa-se a notar a saída dos pequenos agricultores das 

regiões produtivas, trazendo como conseqüência uma intensificação da concentração da 

propriedade agrária, paralelo à fragmentação ou eliminação das explorações economicamente 

débeis.

Com a intensificação da industrialização da Agricultura, na década de 1950, 

emerge o Complexo Agroindustrial, que teve como atores principais grandes indústrias 

processadoras de produtos agrícolas e gigantes fabricantes de insumos agrícolas.   

Esse Complexo se dá por um grande movimento de integração vertical e 

horizontal, por meio de um processo de fusões e aquisições que transformam a Agroindústria 

(insumos e transformação) em uma cadeia monopolística. Com a integração vertical, com as 
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grandes corporações de insumos a montante do produtor e as indústrias processadoras a 

jusante, tem-se um verdadeiro cerco à produção, gerando com isso o controle total da 

produção e distribuição, bem como a perda de autonomia do produtor (GUIMARÃES, 1979).  

Em decorrência da instalação desse novo modelo, vai haver mudanças 

significativas principalmente na agricultura dos Países Subdesenvolvidos. Shiva (2003) retrata 

bem essa mudança ocasionada pela ‘Revolução Verde’ no mundo subdesenvolvido, quando 

ressalta que “os sistemas agrícolas tradicionais baseiam-se em sistemas de rotação de culturas 

de cereais, legumes, sementes oleaginosas com diversas variedades em cada safra, enquanto o 

pacote da Revolução Verde baseia-se em monoculturas geneticamente uniformes.” (SHIVA, 

2003, p. 57). 

 Além da substituição da tradicional rotação de culturas pelas monoculturas de 

base genética uniforme, ocorreram também outras mudanças que alteraram o equilíbrio que 

antes existia entre a Agricultura e a Natureza, conforme destaca Shiva (2003, p. 56): 

Na agricultura nativa, por exemplo, os sistemas de cultivo incluem uma 
relação simbiótica entre solo, água, plantas e animais domésticos. A 
agricultura da Revolução Verde substitui essa integração no nível da 
propriedade rural pela integração de insumos como as sementes e os 
produtos químicos. 

Essa Revolução, com a adição de produtos químicos, insumos e variedades de 

sementes estrangeiras, que vão ser utilizadas em monoculturas em larga escala, não só vai 

gerar vulnerabilidade ecológica, com a redução da diversidade genética e a desestabilização 

dos sistemas do solo e da água, como também dependência das Empresas Multinacionais 

produtoras de veículos, máquinas e implementos agrícolas, química e petroquímica produtora 

de defensivos e de sementes, dentre outros. 

Tais Empresas Multinacionais vão receber ajuda do Banco Mundial, que, em 

1970, cria o Grupo de Consultoria Internacional de Pesquisa Agrícola (GCIPA), responsável 

por desenvolver sementes para os Países Subdesenvolvidos. Para se desenvolverem, essas 
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sementes vão depender de fertilizantes, pesticidas e máquinas produzidas por conglomerados 

de grandes Empresas Multinacionais, criando assim uma relação de dependência entre estas e 

os Países Subdesenvolvidos (SHIVA, 2003, p. 102). 

Essa organização entre Empresas Multinacionais, Organismos Internacionais de 

Financiamento e novas tecnologias mecânicas, químicas e biológicas vai gerar nos Países 

Subdesenvolvidos uma séria ameaça à sua biodiversidade local e também às suas estruturas 

políticas e econômicas auto-sustentáveis. Essa ameaça começa a se concretizar com a 

destruição do meio ambiente natural devido à inserção de megaprojetos financiados pelos 

Organismos Internacionais, como a construção de represas e rodovias. Depois, tal ameaça se 

intensifica com a tendência tecnológica e econômica de substituir a diversidade pela 

homogeneidade, gerando, com isso, sistemas de produção homogêneos e unidimensionais que 

“desintegram a estrutura da comunidade, desalojam as pessoas das diversas ocupações e 

tornam a produção dependente de insumos externos e mercados externos.” (SHIVA, 2003, p. 

89). Isso gera vulnerabilidade e instabilidade política e econômica, porque a base da produção 

é ecologicamente instável e os mercados de bens internacionais são economicamente 

instáveis.

 No Brasil, por sua vez, a inserção da Agricultura na Revolução Verde e 

conseqüentemente também no processo de acumulação capitalista, passou por um processo 

evolutivo, que, segundo Santana (1997), enquadrou três fases: a Modernização da 

Agricultura, a Industrialização da Agricultura e, por fim, a formação de Complexos

Agroindustriais (CAIs). Vale salientar que, apesar da evolução das fases utilizadas por 

Santana (1997), um termo não exclui os outros, todos se agregam em um processo contínuo. 

Por isso, vamos adotar durante todo o trabalho, como símbolo da evolução do Capitalismo na 

Agricultura nos anos recentes, o termo “Modernização da Agricultura”, por ser um termo que 

abrange as mudanças no meio agrícola causadas pelo capital, além de ser de fácil 
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entendimento e bastante utilizado por teóricos da área, como Santos e Silveira (2001) e Elias 

(2002a).

 A Modernização da Agricultura ganha dimensão nacional após 1960, utilizando 

insumos modernos, embora houvesse espaço ainda para a produção artesanal. Introduz-se 

nesse período na Agricultura o uso de máquinas (tratores, arados, colheitadeiras), inovações 

químicas (fertilizantes, agrotóxicos, corretivos etc) e se produzem novas variedades de 

culturas (SANTANA, 1997; ELIAS, 2002a).

  A Industrialização da Agricultura, por sua vez, vai se intensificar nos idos de 

1965, com mudanças tanto na base técnica, quanto nas relações de trabalho. A partir desse 

período, há uma tendência de mecanização da Agricultura em todo o Processo Produtivo 

(industrialização desse Setor), que se traduz na substituição da habilidade manual e da 

destreza do trabalhador no campo pelas atividades mecanizadas. A Agricultura passa a ser um 

ramo da produção semelhante à Indústria, comprando determinados insumos e máquinas e 

produzindo matérias-primas para outros Setores Produtivos. Nessa época, boa parte das 

máquinas, equipamentos e insumos modernos que eram importados, passa a ser produzida no 

Brasil (SANTANA, 1997), lembrando que essa industrialização da Agricultura vai se 

intensificar nas áreas mais capitalizadas, escolhidas pelo capital, também chamadas de 

“espaços luminosos”. Paralelo a isso, muitas áreas marginais do País, áreas abandonadas pelo 

capital ou espaços opacos, não vão ter tal industrialização. 

Quanto aos Complexos Agroindustriais (CAIs),  há controvérsias sobre o período 

em que surgiram no Brasil. Alguns autores, como Mazzali (2000), afirmam que foi nos anos 

de 1960;  já para Santana (1997), somente na segunda metade dos anos de 1970 é que se pode 

falar em grandes Complexos Agroindustriais. Estes são compreendidos pelo processo de 

fusão ou integração de capitais intersetoriais da agricultura/indústria. Os  CAIs caracterizam-

se
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fundamentalmente, pela implementação , no Brasil, de um setor industrial 
produtor de bens de produção para a agricultura. Paralelamente, desenvolve-
se ou moderniza-se, em escala nacional, um mercado para produtos 
industrializados de origem agropecuária, dando origem à formação 
simultânea de um sistema de agroindústrias, em parte dirigido para o 
mercado interno e, em parte, voltado para a exportação (DELGADO, 1985  
apud SANTANA, 1997, p.17). 

Segundo Mazzali (2000), os CAIs tratam da articulação da Agricultura, por um 

lado, com a Indústria Produtora de Insumos e Bens de Capital Agrícolas e, por outro, com a 

Indústria Processadora de Produtos Agrícolas, a Agroindústria. 

Com a emergência do Complexo Agroindustrial, temos como suporte para este 

um tripé, que se sustenta através de um padrão de desenvolvimento tecnológico, de uma 

inserção da Agricultura Brasileira no Mercado Internacional, com mais produtos agrícolas 

elaborados, e também da intensa atuação do Estado com sua regulação financeira. 

No decorrer da década de 1970, começa-se a ter, cada vez mais, a inserção de 

grandes holdings multinacionais na formação dos CAIs. E, com a presença intensiva das 

Multinacionais,

cada vez mais, a produção para o autoconsumo é substituída pela economia 
de mercado, em decorrência das demandas urbanas e industriais, com vistas 
à produção de mercadorias padronizadas para o consumo de massa 
globalizado, aumentando a taxa de internacionalização da agropecuária 
brasileira em cujo processo as multinacionais são os agentes mais poderosos 
(ELIAS, 2002a, p. 15). 

Para se ter uma dimensão dessas empresas no Complexo Agroindustrial 

Brasileiro, em meados de 1970, observa-se que o dispositivo básico do Complexo já era 

dominado por 23 empresas a montante (empresas que ficam no início da cadeia produtiva, ou 

seja, aquelas que são fornecedoras de insumos e maquinários agrícolas) e 77 a jusante 

(empresas que ficam no final da cadeia produtiva, ou seja, as que compram a produção 

agrícola para o beneficiamento e para a venda ao mercado consumidor) (GUIMARÃES, 

1979). Entre elas estava, a montante, a Massey-Ferguson, uma das maiores produtoras 
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mundiais de maquinaria agrícola, e, a jusante, a Nestlé, a maior multinacional do ramo 

alimentar, que já dava assistência técnica e controlava bacias leiteiras no País. 

Com a instalação dessas fábricas, o Complexo Agroindustrial se caracteriza como 

um Complexo de forte participação estrangeira. “As subsidiárias de multinacionais [...] atuam 

no mercado em condições de monopólio ou oligopólio, o que torna o seu domínio, dentro do 

complexo agro-industrial, ainda mais completo.” (GUIMARÃES, 1979, p. 134). 

Segundo Elias (2002b, p. 282), a expansão dos CAIs veio a constituir o principal 

vetor da reestruturação produtiva da Agropecuária Brasileira e, conseqüentemente, também da 

organização do agribusiness brasileiro e da expansão do Meio Técnico-Científico-

Informacional no campo. 

  Essa modernização ocasionada pela ‘Revolução Verde’, ocorrida nas décadas de 

1960 e 70, se concentra nos estados do centro-sul do País, principalmente nas grandes 

propriedades, e vai contar com um amplo envolvimento do Estado brasileiro, através do 

fornecimento de crédito, não só para a compra de tratores e outros bens de capital produzidos 

pelas Empresas Multinacionais, mas também para a produção voltada para a exportação, 

como a soja, óleos vegetais, sucos e frutas, carnes de aves e bovinos (MAZZALI, 2000), 

privilegiando também a indústria química produtora de fertilizantes e defensivos agrícolas. 

Tal modernização, entretanto, se caracteriza como conservadora, tendo em vista 

que ela privilegia apenas algumas culturas e regiões assim como alguns tipos específicos de 

unidades produtivas, como as médias e grandes propriedades (SOTO, 2002, p. 11). 

Vai ocorrer também no Brasil, por parte do Estado Autoritário, uma política de 

incentivos fiscais ao capital que visa incrementar a exportação de produtos agro-industriais, 

além da ajuda de órgãos de pesquisa do Governo, como a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA) e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 
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(EMATER), com vistas a trazer inovações biológicas voltadas principalmente para os 

produtos constantes na pauta de exportações.

Essa política de intervenção a partir da atuação do Estado Autoritário, para fazer 

presente os meios necessários e incorporar o país na Revolução Verde, também acontece  no 

nordeste do Brasil. 

Para se ter as condições propícias para o desenvolvimento da Revolução Verde no 

Nordeste, o Estado teve que intervir com uma série de políticas públicas para dinamizar a 

Agricultura da Região e possibilitar a sua entrada no Sistema Global de Acumulação 

Capitalista. Para tanto, conforme veremos abaixo, foi necessário um rápido processo de 

periodização das políticas públicas impostas à Região no século XX, percebendo-se, dessa 

forma, a evolução da atuação do Estado na região e seu processo de intervenção voltada para 

a modernização da Agricultura em moldes conservadores. 

O período que vai do início do século XX até a década de 1950 corresponde à 

Fase Hidráulica, na qual a  ação governamental na Região tendeu a assumir o aspecto 

predominante de uma “luta contra as secas”, em detrimento de quaisquer outros objetivos. 

Com essa finalidade, órgãos oficiais foram criados desde 1909, sendo o primeiro a Inspetoria 

de Obras Contra as Secas (IOCS), que depois, no Governo Epitácio Pessoa (1919-22), foi 

transformada em Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS). Em 1945, esse órgão 

passou a denominar-se “Departamento Nacional de Obras Contra as Secas” (DNOCS), para 

reforçar essa estratégia de intervenção, cuja limitação principal tem sido a visão de que a 

solução seria de natureza apenas “hidráulica”, em detrimento de  uma política séria de 

desenvolvimento capaz de intervir no processo que gerava a pobreza do homem rural 

nordestino (NOSSA HISTÓRIA, 2005). 

Em 1948, há um início de indicativo de mudança dessa política com a criação da 

Comissão do Vale do São Francisco, hoje Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 
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Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), que tinha como objetivo geral a promoção do 

desenvolvimento da sua área de atuação (SOUZA, 1997).  

Segundo ELIAS (2001), a fase hidráulica possibilita, através da construção de 

açudes por todo o Nordeste, a perenização de alguns rios e a realização de uma agricultura 

irrigada de pequena dimensão técnica e econômica que era quase que exclusivamente voltada 

para a subsistência. Essa fase marcava o início do Meio Técnico no espaço agrícola.  

Mas a Fase Hidráulica também serviu para a preservação da estrutura fundiária 

regional, extremamente concentrada, e de sua base técnica arcaica de produção, mantendo 

intocável também “a força política das oligarquias agrárias, que se sustentavam com a difusão 

da ‘indústria da seca’, explorando a miséria nordestina, base para a formação e manutenção 

do coronelismo que legitimava localmente o poder central.” (ELIAS, 2001, p.8). 

 Os anos de 1960 se caracterizam pelo período de início do Planejamento Regional

no País e em particular na Região Nordeste. Com o surgimento, em 1959, do Relatório do 

Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), intitulado “Uma Política 

de Desenvolvimento Econômico para o Nordeste”, começava a elaboração de uma estratégia 

de desenvolvimento regional, que culminaria, no mesmo ano, com a criação da 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE)6. Esse órgão era responsável 

pela “elaboração de inúmeras políticas públicas visando expandir as condições técnicas e 

econômicas necessárias à modernização da agropecuária, entendida como a expansão do 

capitalismo no campo.” (ELIAS, 2001, p.8).  

Com a criação da SUDENE, o Planejamento Regional tomou a forma de Planos 

Diretores. Foram quatro Planos no decorrer da década de 1960, que analisaremos 

sucintamente a seguir, com relação ao Setor Agrícola: 

                                                          
6 Criada em 1959, a SUDENE, foi a principal instituição estatal responsável pela organização e planejamento das 
políticas públicas de modernização do espaço nordestino e que teve como mentor e coordenador o economista 
Celso Furtado (CARVALHO, 2001). 
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O primeiro Plano Diretor visava ao aproveitamento racional dos recursos hídricos, 

à reestruturação da economia agrícola, à racionalização do abastecimento e a uma política de 

colonização.

O segundo Plano Diretor institucionalizava o Crédito Rural7, vinculando a compra 

de insumos agrícolas, como agrotóxicos, fertilizantes, sementes melhoradas e maquinário. 

Além disso, o segundo Plano também ampliou o Sistema de Incentivos Fiscais, dando 

permissão às pessoas jurídicas de deduzirem até 50% nas suas declarações de rendas, para 

aplicação em projetos agrícolas.  

O terceiro Plano Diretor dava continuidade às políticas dos Planos anteriores e 

aumentava as atividades de extensão rural e reestruturação agrícola. Em 1968, em pleno 

terceiro Plano Diretor, o Grupo Executivo de Irrigação para o Desenvolvimento Agrícola 

(GEIDA) fez um levantamento de áreas irrigáveis para a reestruturação agrícola. “Para a 

reestruturação da economia agrícola nordestina, destacava-se a continuação dos projetos de 

irrigação do Submédio São Francisco, o desenvolvimento integrado do Vale do Jaguaribe e 

dos incentivos às pesquisas de experimentação agronômicas.” (SOUZA, 1997, p. 503).  

O quarto Plano Diretor direcionava estudos para o estabelecimento de uma 

política de água, reforço à política de expansão da oferta de terras agricultáveis, através da 

ampliação do número de projetos de irrigação e racionalização do abastecimento de gêneros 

alimentícios. Houve diversos problemas de execução das metas dos Planos Diretores por falta 

de articulação entre a SUDENE e as diversas regiões do Brasil.

                                                          
7 “A institucionalização do crédito rural no Brasil data de 1965, quando o Governo Federal aumentou os 
estímulos, incentivando a modernização agrícola e facilitando o acesso à aquisição dos novos insumos técnicos e 
intelectuais. O Decreto 58.380 de 10/05/1966 regulamenta a Lei 4.829 de 1965 e estabelece os objetivos do 
crédito rural. Entre eles estavam: estimular investimentos rurais, favorecer o custeio da produção e 
comercialização, fortalecer produtores rurais e incentivar a modernização. De fato, esses incentivos provocaram 
o aumento do consumo de agrotóxicos e a expansão das grandes empresas agropecuárias, pois os empréstimos 
eram cedidos aos produtores mediante a compra de novos insumos. 

Os produtores rurais se viam obrigados a endividar-se com o SNCR (Sistema Nacional de Crédito 
Rural, adquirindo os novos insumos para se manterem competitivos no mercado. A compra pelo agricultor 
desses insumos é condição para o seu acesso aos recursos, já que o Manual de Crédito Rural estipulava que 15% 
do orçamento do custeio seriam utilizados no emprego de agrotóxicos, serviços de aviação agrícola, fertilizantes, 
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  A década de 1970 vai marcar um estilo de Planejamento Centralizado em nível 

federal, com a instituição do Sistema Nacional de Planejamento, em 1969. No que diz respeito 

à política para o Setor Rural, a década de 1970 se caracterizou por um conjunto de iniciativas 

voltadas para a modernização da Agricultura Brasileira, mantendo intocável a estrutura 

agrária existente. Esse processo passou a ser denominado de “modernização conservadora.” 

Para executar essa modernização, o Estado Brasileiro empreendeu, a partir de 1973, a 

implantação de um sistema de planejamento agrícola, de pesquisa e de extensão. Para isso, 

empreendeu a criação de Comissões Estaduais de Planejamento Agrícola, da EMBRAPA e da 

Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMBRATER). Em vez de 

Planos Diretores, os anos 1970 trazem a elaboração de Planos de Desenvolvimento do 

Nordeste, com as diretrizes regionais compatibilizadas com as do Planejamento Nacional, 

inserido nos Planos Nacionais de Desenvolvimento, os famosos PNDs (GRAZIANO, 1981  

apud SOUZA, 1997). 

No I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), são definidos dois Programas: 

o Programa de Integração Nacional (PIN) e o Programa de Redistribuição de Terras  e de 

Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste (PROTERRA). O PIN continha cinco linhas de 

ação, das quais duas eram direcionadas para o Nordeste: o Plano de Irrigação do Nordeste, 

destinado ao aproveitamento dos vales úmidos da Região e também à elevação da 

produtividade da faixa semi-árida; e a implantação de corredores de exportação por todo o 

Nordeste (SOUZA, 1997). 

O PROTERRA continha duas linhas principais: a compra e desapropriação de 

terras e a concessão de créditos a juros subsidiados pelo Governo. Esse Programa visava 

implantar projetos agrícolas com sentido empresarial e também financiar a longo prazo e com 

juros baixos os projetos agropecuários, a expansão da Agroindústria e a expansão da 

                                                                                                                                                                                    
sementes melhoradas, eletricidade etc. Tal fato vem reforçar a idéia de que a política de crédito rural nos anos 
1960-70 beneficiou sobretudo as multinacionais do setor químico presentes no Brasil.” (SANTOS, 2001, p.383). 
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exportação. Esses dois Projetos não tiveram as metas cumpridas pelo alto custo e pela 

morosidade (SOUZA, 1997). 

O II PND continuou com os dois Programas lançados no I PND e lançou dois 

novos: O Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste 

(POLONORDESTE) e o Programa Especial de Apoio ao Desenvolvimento da Região Semi-

Árida do Nordeste (Projeto “Sertanejo”). 

O POLONORDESTE tinha, entre as propostas, a reorganização agrária e a 

complementação da infra-estrutura, pesquisa, assistência técnica, crédito e a comercialização. 

Em cada pólo, ter-se-iam ações para a construção de estradas, armazéns, obras de 

eletrificação, além do crédito, da extensão, da pesquisa e da experimentação agrícola 

(SOUZA, 1997). Os pólos seriam “pontos naturais” de recepção de investimentos que, uma 

vez potencializados, pudessem irradiar os efeitos dinamizadores. Esse Programa se constituiu 

num divisor de águas nas políticas públicas orquestradas pelo Estado Autoritário, por ser um 

marco da intervenção do Banco Mundial na Agropecuária Nordestina, quando o então Estado 

Brasileiro deixa de ser “autoritário ativo” para ser um mero intermediário das Políticas 

Internacionais. A partir desse momento, órgãos supranacionais vão intervir diretamente nas 

políticas públicas relacionadas à modernização da Agricultura no Nordeste. 

O Projeto “Sertanejo”, por sua vez, tinha como alvos projetos de irrigação do 

DNOCS, abrangendo infra-estrutura de produção, comercialização e extensão rural (SOUZA, 

1997).

Além desses dois Programas, o Estado lançou em 1978 o I Programa Plurianual 

de Irrigação (PPI), financiado pelo PIN. Esse e outros Programas de Irrigação coordenados 

pelo DNOCS se comprometem com a transformação tecnológica e gestação de pólos de 

desenvolvimento agrícola e negam a experiência camponesa, pois  

O gerenciamento do Estado sobre os recursos hídricos no semi-árido 
viabilizou a generalização de empreendimentos privados de irrigação. Aos 
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capitais coube condições favoráveis de acesso a terra e a água, permitindo o 
uso de técnicas modernas que, minimizando a sazonalidade, aproximaram a 
produção do padrão industrial (VALENCIO,1995, p. 46). 

O PPI incluiu 36 Projetos do DNOCS localizados no Polígono das Secas, havendo 

prioridade de verbas para os projetos hídricos nos vales úmidos, como: Gurgéia e Parnaíba 

(PI), Acaraú e Jaguaribe (CE), Itapicuru e Rio das Contas (BA) e Açu e Apodi (RN). Com 

esses projetos hídricos, tem-se a intensificação da concentração da estrutura agrária nos vales 

úmidos do semi-árido, como aconteceu no Vale do Açu e mais, especificamente, no 

município de Ipanguaçu. 

O objetivo desses projetos era a construção de perímetros irrigados públicos, onde 

o Estado investiria em fixos associados à irrigação (canais, barragens, perímetros irrigados), e 

em políticas voltadas para a assistência técnica, extensão e crédito. Nesse momento  

[...] da adoção do modelo de irrigação pública, baseado em grandes 
perímetros irrigados, havia resquícios de preocupações sociais, mesmo que 
fundamentado em uma política assistencialista. Dessa forma, parte 
significativa dos lotes eram distribuídos para produtores e suas famílias. O 
DNOCS foi o grande gestor do perímetro, responsabilizando-se pelas 
diferentes necessidades para seu funcionamento, desde a execução das obras 
de engenharia. Formaram-se várias associações de produtores, especialmente 
cooperativas, mas tinham pequena participação nas tomadas de decisão 
(ELIAS, 2002b, p. 298). 

Mas, apesar do relativo sucesso em alguns projetos hídricos,  outros acabaram 

sem o perímetro irrigado público, e com as terras à mercê da especulação imobiliária, como 

foi o caso de Ipanguaçu. 

Deu-se ênfase também no II PND aos Programas de Desenvolvimento da 

Agroindústria e Reforma Agrária e da Pesquisa Agropecuária através da EMBRAPA. No final 

da década de 1970, os resultados do II PND não chegaram ao esperado pelas dificuldades 

técnicas para a definição e execução das políticas públicas. 

 Os anos de 1980 são marcados pelo surgimento da Crise Fiscal do Estado e do 

Novo Padrão de Crescimento. Nesse contexto, os primeiros anos, assim como boa parte da 

década de 1980, se caracterizaram por um período de forte recessão. 
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Com a crise, o Estado corta significativamente os gastos na Área Agrícola, mas, 

ao mesmo tempo, procura buscar saldos comerciais crescentes no Setor Agrícola para pagar a 

dívida externa. Dessa forma, direciona alguns investimentos e incentivos para as culturas de 

exportação. Isso se pode notar com a continuação dos Programas que já existiam, como o 

POLONORDESTE e o Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural (PAPP). Esses 

Programas vão ter a participação do Banco Mundial como um dos agentes financiadores e 

diretamente interessado nessa política de exportações. 

Nesse período, começa a ser incentivada pelo Estado a irrigação privada, 

orientada para o Mercado, já que se precisava de saldos positivos na Balança Comercial para 

pagar a dívida externa e também por não se ter muitos recursos disponíveis. Existiam dois 

Programas voltados para a irrigação privada: o Programa Nacional de Aproveitamento 

Racional de Várzeas Irrigáveis (PROVÁRZEAS),  em 1981, e o Programa de Financiamento 

para Equipamentos de Irrigação (PROFIR), em 1982. 

  O objetivo maior da irrigação privada “[...] é a busca da competitividade para o 

agronegócio globalizado, centrada na expansão de uma agropecuária intensiva em capital e 

tecnologia nas manchas irrigáveis, encabeçada pela iniciativa privada.” (ELIAS, 2002a, p. 

26).

Em relação aos perímetros irrigados públicos já constituídos,  

com o redirecionamento político do Governo Federal na década de 80, 
visando um Estado menos intervencionista, mudou o âmago da política de 
irrigação e buscou-se erigir novos modelos de gestão para os perímetros 
irrigados. Iniciaram-se estudos tendo em vista a emancipação dos existentes, 
com o objetivo de transferir aos produtores a responsabilidade pela operação, 
manutenção e gerenciamento dos projetos públicos de irrigação, 
privilegiando a administração privada, por parte de empresários, e empresas 
agrícolas e agroindustriais (ELIAS, 2002b, p. 298). 

Com a queda do cultivo do algodão nos perímetros irrigados, ocorrida na década 

de 1980, foi incentivada, nesses perímetros, a fruticultura tropical para o mercado interno e 

externo, apontada como uma das possíveis soluções para a agricultura do semi-árido 
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nordestino. Entre as vantagens comparativas da Região, apontam-se suas condições naturais 

(altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar, luminosidade acentuada), a grande 

quantidade de terras agricultáveis ociosas e baratas e a tecnologia de irrigação. Essas 

condições permitiriam a produção de frutos de boa qualidade, durante o ano todo, eliminando 

a entressafra, que pode ser organizada de acordo com a demanda nacional e internacional 

(ELIAS, 2002b). 

Diante dessa análise, podemos perceber como ocorreu o processo de 

modernização da agricultura através da Revolução Verde, no âmbito do fordismo, e como o 

Brasil se inseriu nesse processo mundial, através da vinda de tecnologias e de políticas 

públicas acionadas pelo Estado Autoritário para viabilizar essa Revolução no País.

A partir de agora, analisaremos como se deu o aprofundamento do processo de 

globalização na Agricultura através da intensificação do pós-fordismo, da desregulamentação 

dos mercados, da liberalização do comércio e do enfraquecimento do Estado enquanto órgão 

regulador, ao mesmo tempo que ocorre o  fortalecimento das Corporações Multinacionais 

balizadas por órgãos supranacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a OMC. 

b) Liberalização do Comércio na Agricultura 

No começo dos anos de 1970, vai se iniciar um processo de superação do 

fordismo por causa da crise econômica gerada, entre outros fatores, pelo aumento dos custos 

do bem-estar social e pelo aumento da competitividade nos mercados internacionais, com a 

recuperação completa da Europa e da Ásia dos estragos da Segunda Guerra Mundial. 

Com efeito, tem-se a implantação de uma organização flexível da produção, 

denominada de pós-fordismo, que vai se dar em um contexto de avanços tecnológicos, com o 
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advento da Microinformática, da Robótica, da Biotecnologia e, posteriormente, com  a 

Revolução da Tecnologia da Informação, que ocorre através da Microeletrônica, Computação, 

Telecomunicações/Radiofusão, Optoeletrônica e da Engenharia Genética (CASTELLS, 

2002).  Todos esses avanços determinam um  aumento generalizado da produtividade.  

Essa superação do fordismo vai se dar também com a crise do Estado 

Intervencionista e o endividamento generalizado dos estados. Tal crise vai se aprofundar com 

a do Petróleo  também nesse período.  

A organização flexível da produção, que vai tomar forma a partir da década de 70, 

sendo muito difundida a partir da década de 1980, vai ser um dos pontos-mestres da 

Globalização. Segundo Benko (1999), essa organização tem como características (internas e 

externas à empresa): a flexibilidade funcional (com o empregado polivalente exercendo várias 

funções), a flexibilidade da organização do trabalho (com uma linha flexível de produção que 

se adapta aos tempos de crise e de abundância), a flexibilidade do contrato de trabalho 

(utilizando várias medidas para diminuir o vínculo do trabalhador com a empresa), e a 

flexibilidade dos custos com a mão-de-obra (com a relocalização das empresas para regiões 

de baixos salários). 

Outra característica muito importante da organização flexível da produção é com 

relação à estruturação da própria empresa, que em muitos casos vai cortar custos fazendo 

parcerias, subcontratação e franquias. Muitas empresas vão se utilizar do expediente da 

subcontratação para a redução de custos de encargos sociais e pressões trabalhistas; outras 

tantas vão se utilizar da parceria e de joint venture8, para dividir os riscos das operações, e 

algumas vão se utilizar de franquias terceirizadas para anular os riscos das operações de venda 

e varejo (MAZZALI, 2000).

                                                          
8 “[...] trata da criação de uma empresa nova ou um acordo em que uma empresa entra com um tipo de ativo 
especifico à sua propriedade (e.g., tecnologia, capacidade gerencial e organizacional) e outra com outro ativo 
(e.g., capital e capacidade mercadológica).” (GONÇALVES, 2000, p. 82).  
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É nessa organização flexível que, por conta dos avanços tecnológicos, vai se ter 

uma ação em tempo-real, instantânea. Permite-se, segundo Santos (2002a, p. 224), que essa 

ação ocorra

[...] não apenas no lugar escolhido, mas também na hora adequada, [...] 
atribuindo maior eficiência, maior produtividade, maior rentabilidade, aos 
propósitos daqueles que as controlam. A idéia bastante difundida de ação 
just in time, deve ser completada com uma outra noção, a de ação just in 
place para dar conta dessa precisão das ações da qual depende a sua eficácia 
no mundo de hoje. 

Essa ação em tempo-real, instantânea, just in time9 e just in place10, gera a 

hipermobilidade do capital, que, segundo Cavalcanti (1999), pode deslocar rapidamente sua 

base operacional ou plantas de fábricas de um lugar para o outro, ou deslocar grandes somas 

de capital de um sistema financeiro de um país para outro, em questão de segundos. Isso só é 

possível pelos avanços tecnológicos e pela abertura comercial em voga. Essa hipermobilidade 

do capital geralmente acontece para se evitarem limitações e restrições que são demandadas 

por outros atores sociais, como os governos, trabalhadores e movimentos sociais. Essa 

hipermobilidade vai gerar uma grande vulnerabilidade para o bem-estar dos indivíduos e das 

comunidades nacionais, regionais e locais, que a qualquer momento podem ser vítimas de 

uma fuga de capital (seja financeiro, seja produtivo) em grande escala de suas regiões e terem 

sua base econômica completamente alterada. 

Paralelo à hipermobilidade do capital,  tem-se ultimamente, no processo de 

Globalização, uma intensificação da concorrência entre espaços, blocos e empresas 

multinacionais, que se utiliza de muitas estratégias do pós-fordismo, inclusive da 

subcontratação, diversificação e descentralização da produção, através do uso da 

                                                          
9 O termo just in time (produção apenas-a-tempo) originalmente se refere a um modelo da organização da 
produção inventado no Japão por Sei-ichi Ohno quando trabalhava na Toyota em fins dos anos 1960. Esse 
modelo prega um sistema de controle de estoques com um mínimo de desperdício, no qual as partes e 
componentes são produzidos e entregues nas diferentes seções um pouco antes de ser utilizadas, assim 
diminuindo muito os estoques (BENKO, 1999).  
10 O termo just in place é utilizado por Santos (2002a) para enfatizar o lugar onde as ações globais serão 
coordenadas, lugar esse que é dinâmico, variando de acordo com as vantagens locacionais. 
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hipermobilidade do capital, para procurar vantagens locacionais em todo o Mundo (BENKO, 

1999).

Outro fator que vai impulsionar a Globalização em âmbito mundial é a pressão 

dos Organismos Internacionais, intensificada com o fim do Comunismo na URSS, no final da 

década de 1980. Sem a concorrência da URSS, os EUA e os Organismos Internacionais de 

Crédito, como o FMI e o Banco Mundial, passaram a condicionar toda a ajuda que davam aos 

Países Subdesenvolvidos ao cumprimento da “agenda” neoliberal que visava abrir as 

economias desses Países aos capitais estrangeiros e às Multinacionais, através de 

privatizações de empresas estatais, desregulamentação das atividades econômicas domésticas, 

liberação do comércio e dos investimentos internacionais, queda nos impostos de importação 

etc. Com isso, o FMI impôs a sua “cartilha” para mais de 80 países, inclusive a Rússia, 

México, Indonésia e o Brasil (CASTELLS, 2002). Paralelo à pressão do FMI e do Banco 

Mundial, surge, nos anos de 1990, a OMC, que vai impor uma abertura econômica desigual 

em todas as áreas, inclusive na Agricultura. No Acordo sobre Agricultura da OMC, tem-se 

como objetivo diminuir as tarifas sobre alimentos importados e os subsídios à exportação 

outorgados aos produtores agrícolas.

O acordo estabelece que os países não poderão aumentar a sua proteção ao 
setor agrícola acima do nível que já existia antes de 1993. Os países 
industrializados que já arcavam com altos níveis de proteção podem mantê-
los, mas os países em desenvolvimento não podem elevar seus níveis 
(MADELEY, 2003, p. 69). 

Com a disseminação da organização flexível e  com os avanços tecnológicos e a 

pressão de Organismos Internacionais (FMI, o Banco Mundial e a OMC),  vai se dar um salto 

qualitativo no núcleo da Globalização, que, segundo Castells (2002),  envolve: mercados 

financeiros, comércio internacional e produção transnacional. 
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Com a liberalização das economias e dos capitais e os avanços tecnológicos, os 

mercados financeiros se tornam globalizados, integrados 24 horas por dia, com grandes 

volumes negociados e extremamente voláteis.  

A abertura imposta pelas pressões creditícias fez com que o comércio 

internacional tivesse um progressivo aumento, principalmente com a internalização das 

empresas multinacionais em todo o mundo, seja pela compra, fusão ou entrada no mercado. 

Em relação à Produção transnacional,  o advento da acumulação flexível e a 

busca extremada pelo lucro máximo levaram as Multinacionais à internacionalização de sua 

produção, distribuição e administração, procurando sempre as famosas “vantagens 

locacionais”. Geralmente a produção fica em lugares subdesenvolvidos que oferecem mão-de-

obra barata e outras vantagens locacionais, como incentivos fiscais, creditícios etc. A 

administração e o P&D em geral ficam nos lugares centrais. 

No último quarto do século XX, o crescimento do comércio internacional deu-se 

muito rápido, devido às sucessivas rodadas de liberalização comercial empreendidas pelo 

Gatt, posteriormente pela OMC, e também pelas pressões do Banco Mundial e do FMI. 

Essa liberalização é um elemento central dos Programas de Ajuste Estrutural 

(PAEs), em cuja implementação o Banco Mundial e o FMI insistem como condição para os 

Países Subdesenvolvidos receberem ajuda financeira, perdão da dívida e investimento. 

O Banco Mundial e o FMI propuseram a criação dos  PAEs, em 1980, quando 

muitos Países em Desenvolvimento atravessavam uma profunda recessão, ocasionada, em 

parte, por fatores fora do seu controle, e enfrentavam um grande endividamento com os 

Órgãos Internacionais. Foi o caso do Brasil e de vários Países Subdesenvolvidos, que nesse 

ano apresentavam uma elevada dívida externa, precisando de ajuda do FMI e do Banco 

Mundial para quitar os seus débitos (MADELEY, 2003). 
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Para receber a ajuda financeira, esses Países tinham que pôr em prática, por 

pressão desses organismos, os PAEs. Um PAE típico implicava a liberalização do comércio, a 

redução do gasto com Programas Sociais (Saúde, Educação), a eliminação de subsídios à 

alimentação e o aumento dos preços pagos a produtores de culturas para o mercado externo. 

Com o oferecimento de maiores preços por produtos para exportação, torna-se 

mais interessante a compra de terras por parte das Empresas Multinacionais e de fazendeiros 

de maior porte e mais abastados, ou seja, com a implementação desses programas de ajuste, 

tem-se uma maior entrada de Multinacionais nos Países Subdesenvolvidos, para produzir 

produtos de exportação e como conseqüência uma desvalorização dos produtos de 

subsistência, levando assim muitos pequenos agricultores a vender suas terras para essas 

empresas e migrar para a cidade à procura de melhorias. 

Em 1986, começa a Rodada Uruguai do Gatt. Esta que resultou na criação da 

OMC, terminou em 1993 com vários acordos, dos quais se sobressai o Acordo sobre 

Agricultura. Tal Acordo cobre três áreas principais: acesso aos mercados, subsídios à 

exportação e apoio doméstico à agricultura, contribuindo de forma efetiva para a liberalização 

do comércio e conseqüentemente para a entrada de grandes grupos multinacionais em Países 

Subdesenvolvidos.

Além do mais, o referido Acordo estipula uma diminuição de tarifas sobre 

alimentos importados e de subsídios à exportação outorgados aos produtores agrícolas, pois 

este

[...] estabelece que os países não poderão aumentar a sua proteção ao setor 
agrícola acima do nível que já existia antes de 1993. Os países 
industrializados que já arcavam com altos níveis de proteção podem mantê-
los, mas os países em desenvolvimento não podem elevar seus níveis 
(MADELEY, 2003, p. 69). 

Como decorrência desse Acordo sobre Agricultura, constatamos que a 

liberalização do comércio nos Países Subdesenvolvidos trouxe um enorme surto de 
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importação em detrimento do aumento das exportações, devido à diminuição das tarifas 

mencionadas, o que resultou na expulsão de milhões de trabalhadores rurais, concentrando a 

propriedade da terra nas mãos de poucos grupos, muitos deles multinacionais. Essa 

concentração leva as empresas a controlarem cada vez mais maiores extensões de terras. 

Segundo Madeley (2003), com o Acordo da Rodada Uruguai sobre Medidas de 

Investimento Relacionadas ao Comércio (TRINS), tem-se uma mudança radical na ajuda que 

os governos poderiam dar às empresas nacionais. Dessa forma, 

o acordo impede os governos de concederem tratamento especial a empresas 
nacionais; investidores estrangeiros devem receber o mesmo tratamento. Os 
governos também não podem exigir que investidores estrangeiros usem 
mão-de-obra local [...] Segundo o acordo TRINS [...] um governo não pode, 
por exemplo, determinar que um hotel pertencente a estrangeiros compre 
gêneros alimentícios de produção nacional. O hotel tem liberdade para 
comprar todo o produto alimentício de fora do país (MADELEY, 2003, p. 
71).

Esses acordos internacionais no âmbito da OMC tendem claramente a fortalecer 

os grandes grupos multinacionais, porque, após a sua assinatura, os governos 

automaticamente ficam com menos poder para regular e controlar o funcionamento desses 

grupos. Assim, as Multinacionais costumam usar a OMC para tentar configurar um mercado 

global desregulado em que elas possam controlar e no qual nenhuma lei rigorosa destinada a 

proteger o meio ambiente ou os direitos humanos possa existir (MADELEY, 2003). 

Os acordos da OMC tendem cada vez mais a privilegiar os grandes grupos 

transnacionais, principalmente os 500 maiores, pois estes, atualmente já respondem por 80% 

do investimento externo mundial, 70% do comércio internacional e 30% da produção mundial 

(MADELEY, 2003). Sendo que, desses grupos, alguns poucos conglomerados dominam 

mercados setoriais importantes, ou seja,  

seis conglomerados dominam 85% do comércio mundial de grãos, oito 
respondem por 55% a 60% das vendas de café, sete controlam 90% do chá 
consumido nos países ocidentais, três respondem por 83% do comércio 
mundial de cacau e três por 80% das vendas de bananas (MADELEY, 
2003,p. 131). 
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Esses acordos e as pressões do Banco Mundial e do FMI intensificam políticas 

comerciais que privilegiam as exportações. As Multinacionais, também, de comum acordo 

com essas Instituições, estimulam os agricultores a plantar culturas de exportação para ter 

mais demanda. Assim, “em razão da necessidade de auferirem mais moeda forte para pagar a 

dívida externa, os países em desenvolvimento têm sido instados pelo Banco Mundial e outros 

credores a oferecerem a seus agricultores incentivos para produzir e vender produtos agrícolas 

primários.” (MADELEY, 2003, p.132). Um exemplo disso é que nos últimos vinte anos 

houve um maciço crescimento na exportação de frutas, hortaliças e até flores da América 

Latina para os Estados Unidos, devido a agricultura não tradicional ser mais lucrativa, embora 

a situação seja controlada por grandes proprietários de terras, ricos investidores e companhias 

estrangeiras. Empresas de maior porte acumularam terras onde plantam produtos exportáveis, 

enquanto agricultores mais pobres foram expelidos do mercado e deslocados para terras 

marginais de solos pobres. De acordo com Madeley (2003), hoje, cerca de um milhão de 

hectares por ano é incorporado às culturas de exportação, em detrimento da agricultura de 

subsistência. Com relação ao Brasil, temos a soja na região Centro-Oeste e a fruticultura 

irrigada nos vales férteis do Nordeste, que podem ser considerados como bom exemplo dessa 

questão.

Nesse sentido, nos anos de 1990, o Brasil passou a operacionalizar, seguindo 

pressões externas de acordos com o FMI e com a OMC, uma abertura comercial e um amplo 

processo de privatizações, além da introdução de importantes mudanças de natureza 

patrimonial, seguindo à risca os acordos assinados com a OMC, que igualavam o tratamento 

entre empresas estrangeiras e de propriedade local (FERRAZ; LOOTTY, 2000). Entre essas 

mudanças podemos destacar:  

a) Eliminação, por meio de uma emenda constitucional de 1994, da possibilidade 

legal de estabelecimento de diferenciação entre empresas nacionais e estrangeiras, o que 



53

tornou possível às últimas o acesso a agências oficiais de crédito e a subsídios e incentivos 

concedidos pelo Governo;

b) Isenção de Imposto de Renda sobre remessas de lucros e de dividendos por 

filiais de empresas estrangeiras no País, com exceção de ganhos obtidos com aplicações de 

renda fixa, que pagam uma alíquota de 15%;  

c) Extinção, por decreto, da proibição de remessas referentes a pagamentos de 

royalties por marcas e patentes em Empresas Multinacionais;  

d) Remoção, na forma constitucional de 1995, das restrições setoriais à entrada do 

capital estrangeiro nos Setores de Serviços (mais notadamente no Setor Financeiro), 

atividades extrativas (iniciativa pela perda do monopólio estatal do petróleo) e 

telecomunicações;  

e) Liberalização financeira que criou condições mais favoráveis para as 

Multinacionais estabelecidas no País, ao eliminar as restrições ao uso de recursos do Sistema 

Financeiro Nacional e do BNDES. 

Após a tomada, pelo Governo Brasileiro, do processo de desregulamentação, da  

liberalização do comércio, e da promoção à entrada de capital estrangeiro (como visto logo 

acima) e de privatizações, dá-se um intenso processo de fusões e aquisições no País, 

transformando completamente sua estrutura patrimonial. 

O Quadro 2 nos mostra que, no decorrer da década de 1990, dá-se, no Brasil, uma 

intensificação do capital estrangeiro nesse processo, que, no período, mencionado, era 

responsável por menos da metade das transações (46,2%), já considerada uma participação 

elevada, ficando o capital nacional com um pouco mais da metade. Já no final dessa década, 

depois do processo de abertura, desregulamentação e privatizações consolidado, notamos o 

domínio do capital estrangeiro no mercado de fusões e aquisições no Brasil, chegando a ser 
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responsável no ano de 1999 por quase 70% das fusões e aquisições no Brasil, enquanto o 

capital nacional passa a responder por apenas uma média de 30%.  

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Total Tipo de 
Comprador Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Brasileira 7 53,8 11 40,7 12 29,3 17 30,9 28 44,4 30 30,9 42 30,2 54 31,6 68 23,7 74 28,9 343 29,9 
Consórcio 
Nacional

0 0,0 0 0,0 7 17,1 6 10,9 3 4,8 6 6,2 5 3,6 5       2,9 11 3,8 3 1,2 46 4,0 

Estrangeira 6 46,2 14 51,9 15 36,6 28 50,9 28 44,4 58 59,8 84 60,4 106 62,0 176 61,3 171 66,8 686 59,7
Consórcio 
Estrangeiro 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,8 1 1,6 1 1,0 6 4,3 4 2,3 13 4,5 5 2,0 31 2,7 

Consórcio 
Misto 

0 0,0 1 3,7 0 0,0 2 3,6 0 0,0 2 2,1 1 0,7 2 1,2 18 6,3 1 0,4 27 2,3 

Origem 
Des-
Conhecida

0 0,0 1 3,7 7 17,1 1 1,8 3 4,8 0 0,0 1 0,7 0 0,0 1 0,3 2 0,8 16 1,4 

Total 13 100 27 100 41 100 55 100 63 100 97 100 13
9

100 171 100 287 100 256 100 114
9

100

Quadro 2 - Número de transações e participação, segundo o tipo de comprador, por ano
Fonte: Ferraz e Lootty (2000) com dados da Securities Data.  

Com relação ao mercado agrícola, aconteceu também uma concentração de fusões 

e aquisições nas mãos do capital estrangeiro, desnacionalizando boa parte do Setor Agrícola. 

Isso se deu como resultado dos acordos da OMC e também por causa de uma dívida pública 

elevada, que levou o Estado Brasileiro a desregulamentar rapidamente o mercado agrícola, 

diminuindo assim drasticamente os recursos para o financiamento agrícola e para o apoio 

tecnológico. Tal ocorreu a partir do Governo Collor, em 1990, com uma desregulamentação 

do Setor Agrícola e com a extinção de vários institutos setoriais, como o Instituto do Açúcar e 

do Álcool (IAA).

Em 1995, Fernando Henrique Cardoso é eleito Presidente, dando seqüência às 

reformas neoliberais iniciadas por Collor em 1990. Vale ressaltar que, dentre estas, algumas 

medidas para desregulamentar os fluxos de capital internacional foram adotadas, 

proporcionando a esse capital  maior liberdade. São exemplos disso a extinção de restrições 

quanto ao prazo mínimo de carência e diversificação de aplicações e a eliminação ou redução 

à participação de capital estrangeiro em vários setores outrora regulamentados, como 

mineração, petróleo, telecomunicações, transportes e açúcar e álcool. 
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Com esse novo ambiente, mutável e incerto da atuação do Estado Brasileiro, as 

empresas agrícolas nacionais traçaram novas estratégias frente a um ambiente turbulento. 

Além do mais, essas empresas se deparavam também com o intenso ritmo das 

mudanças tecnológicas (Biotecnologia, Microeletrônica e Pesquisa e Desenvolvimento), 

decorrentes da intensificação da globalização no campo, que gera incerteza em relação à 

tecnologia e suas inovações. Também se tinha incerteza em relação à demanda, devido à 

complexidade de conhecimento de um mercado globalizado (MAZZALI, 2000). 

Setor Valor Número
de
Transaç
ões
c/infor
mações
de valor

Valor
Médio

Brasilei
ra

Consó
rcio
Nacio
nal

Estrang
eira

Consórc
io 
Estrang
eiro

Consór
cio
Misto

Origem
Desconh
ecida

Total

Telecomunicações 36.925,3 61 605,33 7,7 8,2 46,8 14,0 23,2 0,0 100
Energia Elétrica, 
Gás e Água 

25.746,8 51 504,84 25,7 14,2 38,5 18,8 2,4 0,4 100

Financeiro 14.561,9 87 167,38 40,4 0,6 59,0 0,0 0,0 0,0 100
Metalurgia e 
Siderurgia

6.837,6 49 139,54 39,4 28,1 20,0 0,1 7,0 5,4 100

Alimentar 4.254,6 41 103,77 25,3 3,5 71,2 0,0 0,0 0,0 100
Químico 4.109,1 37 111,06 14,3 30,4 52,2 2,3 0,0 0,7 100
Mineração 4.067,9 16 254,24 85,9 0,0 14,1 0,0 0,0 0,0 100
Comércio Varejista 3.040,5 18 168,92 20,5 2,0 77,5 0,0 0,0 0,0 100
Serviços de 
Transporte 

2.764,1 26 106,31 73,8 11,9 11,4 2,3 0,0 0,6 100

Minerais Não-
Metálicos 

2.481,5 17 145,97 28,6 0,0 71,4 0,0 0,0 0,0 100

Serviços Diversos 2.153,4 16 134,59 50,6 0,0 35,3 14,1 0,0 0,0 100
Petroquímico 1.468,0 14 104,86 35,7 18,5 4,4 0,0 39,2 2,2 100
Farmacêutico, 
Higiene e Limpeza 

1.407,6 7 201,09 1,8 0,0 98,2 0,0 0,0 0,0 100

Papel e Celulose 1.373,6 14 98,11 64,9 7,3 26,2 1,6 0,0 0,0 100
Maquinaria 1.115,4 16 69,71 5,9 1,2 80,7 12,2 0,0 0,0 100
Comércio Atacadista 1.024,8 15 68,32 2,3 23,6 74,2 0,0 0,0 0,0 100
Automobilistica e 
Autopeças

852,9 20 42,65 17,4 14,0 38,8 14,9 14,8 0,0 100

Produtos em 
Borracha e Plástico 

569,2 9 63,24 56,2 15,1 28,7 0,0 0,0 0,0 100

Têxtil 561,0 5 112,20 79,4 0,0 20,6 0,0 0,0 0,0 100
Agricultura e Pesca 520,4 14 37,17 8,4 6,7 84,8 0,0 0,0 0,0 100
Eletroeletrônico 488,8 9 54,31 7,8 0,0 92,2 0,0 0,0 0,0 100
Editorial, Gráfico e 
Propaganda

200,9 5 40,18 15,4 0,0 34,8 49,8 0,0 0,0 100

Construção Civil 171,6 2 85,80 52,8 0,0 47,2 0,0 0,0 0,0 100
Holdings 157,0 1 157,00 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100
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Serviços de 
Engenharia 

136,2 2 68,10 64,6 0,0 35,4 0,0 0,0 0,0 100

Móveis e Produtos 
em Madeira 

113,3 3 37,77 88,3 0,0 11,7 0,0 0,0 0,0 100

Aeroespacial e 
Aviação

96,7 1 96,70 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100

Informática 64,6 4 16,15 13,6 0,0 86,4 0,0 0,0 0,0 100
Outros
Manufaturados 

59,7 4 14,93 58,0 0,0 42,0 0,0 0,0 0,0 100

Fumo 50,0 1 50,00 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Couro e Artigos de 
Couro 

ND 0 ND ND ND ND ND ND ND ND

TOTAL 117.314,7 565 207,74 26,2 9,7 45,5 9,3 8,8 0,6 100
Quadro 3 - Ranking setorial pelo valor das transações (em US$ milhões), e participação                     

segundo tipo de comprador (em %) – 1990/1999.
Fonte: Ferraz e Lootty (2000) com dados da Securities Data.  

Uma das estratégias mais utilizadas frente a esse ambiente turbulento foi a 

intensificação das fusões e aquisições com as Multinacionais, além das associações 

estratégicas com estas. Pode-se ver isso claramente no Quadro 3. Apesar do valor de 

transações no Setor Agrícola (que no Quadro vem junto ao Setor da Pesca) não ser muito alto 

em relação aos outros Setores mostrados, observa-se que, no período de 1990 a 1999, o ramo 

da Agricultura foi um dos que deu mais guarida à entrada de capitais estrangeiros. De todas as 

fusões e aquisições do período mencionado, 84,8% das transações foram feitas pelo capital 

multinacional, ficando apenas cerca de 15% nas mãos da empresas brasileiras e dos 

consórcios nacionais. 

Com relação ao Nordeste Brasileiro, o conjunto de sua agricultura permaneceu 

sem transformações significativas até a década de 1960, quando começa a ocorrer o processo 

de modernização e depois de industrialização dessa atividade (ELIAS, 2002b).  

Mas, somente a partir da década de 1980, é que se vislumbra a ocupação de novas 

fronteiras pela Agricultura Globalizada. A partir disso, pontos específicos do Nordeste passam 

a merecer atenção das empresas hegemônicas do Setor e a receber grandes investimentos, 

dinamizando a Agricultura Comercial.  
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A esses pontos específicos, Santos e Silveira (2001) vai denominar de 

“modernização em manchas”, que só vai acontecer com mais freqüência nos anos de 1980 e 

se intensificar nos anos de 1990. Dessa forma, vão se desenvolver no campo nordestino áreas 

descontínuas e especializadas (seja em frutas, legumes, industrializáveis, soja, laranja etc.), 

cuja expansão é limitada pela posição subordinada da produção local nos circuitos comerciais 

e industriais nacionais e globais.

Com essa modernização em manchas, vai persistir a “[...] dicotomia entre uma 

agricultura tradicional e uma agricultura moderna, apresentando-se a última em algumas 

partes bem delimitadas do território nordestino, constituindo verdadeiros pontos luminosos 

em pleno sertão, especialmente nos seus vales úmidos.” (ELIAS, 2002a, p. 18). Já a 

agricultura tradicional (como arroz, feijão, mandioca, batata doce) vai ser desvalorizada, com 

a colaboração do crédito público, da informação, da propaganda e dos novos consumos 

(SANTOS, 2001). 

Os estados da Bahia e de Pernambuco foram os primeiros a ser atingidos por esse 

processo de modernização em manchas, ou modernização seletiva. Hoje, esses estados 

possuem importantes regiões de produção de frutas, como a área de Petrolina/Juazeiro, e de 

produção de grãos, como a área dos cerrados no oeste da Bahia, estando essas áreas voltadas 

especialmente para a exportação (ELIAS, 2002b), onde já se podem observar aí as 

reestruturações produtivas, com conseqüências para as estruturas sociais locais e para a 

organização do território, revelando as potencialidades econômicas do sertão  nordestino. 

Depois, em períodos mais recentes, como nos anos de 1980 e no decorrer dos anos 

de 1990, houve uma intensificação da Economia e do consumo globalizados, principalmente 

de alimentos frescos, como as frutas, legumes e verduras, que fizeram com que antigas áreas 

do “exército de reserva dos lugares” fossem ocupadas e começassem a participar dos circuitos 

espaciais globalizados da produção agrícola (ELIAS, 2002b). Temos como alguns exemplos 
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dessas áreas: o sul do estado do Maranhão e o sudoeste do estado do Piauí, que foram 

invadidos pela produção de grãos, especialmente a soja; o Vale do Jaguaribe, no Ceará, que se 

transformou em um grande pólo de fruticultura irrigada; e os Vales do Apodi-Mossoró e do 

Açu, no Rio Grande do Norte, que se transformaram em um dos principais produtores de 

melão e banana, respectivamente. 

Essas manchas de modernização agrícola geralmente apresentam como resultado 

de sua modernização ou reestruturação uma maior dependência das determinações exógenas 

ao lugar da produção e uma perda de soberania alimentar, já que produzem commodities11

internacionais e têm seus preços regulados e controlados pelas bolsas de mercadorias do 

Mundo (ELIAS, 2001). 

Esse tipo de modernização agrícola, que ocorre em algumas manchas no semi-

árido nordestino, reflete bem o processo de verticalização que se dá com a intensificação da 

Globalização. Segundo Santos (2002a, p.258), “[...] a tendência atual é a que os lugares se 

unam verticalmente e tudo é feito para isso, em toda parte. Créditos internacionais são postos 

à disposição dos países mais pobres para permitir que as redes modernas se estabeleçam ao 

serviço do grande capital.” Esse processo de verticalização que se executa nas manchas de 

modernização do Nordeste também vai ter créditos internacionais e nacionais postos pela 

iniciativa do Banco Mundial e do Governo Brasileiro. Santos (2002a) também enfatiza que 

esse processo de união vertical traz desordem às regiões onde se instalam, porque estas 

passam a obedecer a uma lógica externa que muitas vezes tende a gerar instabilidade na 

região, que passa a depender do sabor e dos ventos da Economia Globalizada e das cotações 

das commodities no Mercado Internacional. 

                                                          
11 “Em inglês, este termo significa, literalmente, ‘mercadoria’. Nas relações comerciais internacionais, o termo 
designa um tipo particular de mercadoria em estado bruto ou produto primário de importância comercial, como é 
o caso do petróleo, da carne, do café, do chá, da lã, do algodão, da juta, do estanho, do cobre etc.” (SANDRONI, 
2000, p.275). 
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 Com relação às políticas públicas no âmbito da liberalização comercial no 

Nordeste, a década de 1990 marca uma mudança nos paradigmas de desenvolvimento, cujas 

características principais são a redefinição do papel do Estado na Economia, que, em 

conseqüência, implicou a redução da sua intervenção na Agricultura e a crescente abertura 

comercial (SOUZA, 1997). 

 Na realidade,  

a redefinição do papel do Estado na agricultura ocorreu, em grande parte, 
devido à falta de recursos financeiros necessários ao crédito rural e às 
aquisições de produtos para recompor os estoques reguladores. Decorrente 
dessa nova política, órgãos federais voltados para a agricultura são extintos 
ou foram objeto de fusão (SOUZA, 1997, p. 508).  

Com a falta de recursos do Estado, as bolsas de mercadorias e as empresas 

agroindustriais vão ser os novos agentes responsáveis pela administração dos subsídios e 

estoques. Com isso, reforçam-se as determinações exógenas ao lugar da produção e a que tipo 

de produção será conduzida nesses lugares. Os novos agentes vão estar interessados somente 

nas culturas comerciais para exportação, fazendo com que o pequeno produtor, que produz 

culturas tradicionais como o feijão e a mandioca, não tenha nenhum tipo de subsídio. 

 Mas, apesar dos anos de 1990 serem caracterizados pela ausência de formulação 

de programas e políticas públicas para o desenvolvimento do Nordeste, e apesar da crise 

fiscal, da abertura comercial e da estabilidade econômica terem centrado as atenções do 

Governo, surgiram algumas tentativas de formulação de projetos. Uma dessas tentativas foi o 

Projeto “Áridas” (1992), que não conseguiu apoio político para a sua aprovação pelo Governo 

Federal. Em 1996, surgiu o Programa de Apoio e Desenvolvimento da Fruticultura Irrigada do 

Nordeste, dentro do “Brasil em Ação”. Esse Programa pretendia implantar um novo modelo 

de irrigação, dentro da filosofia do Banco Mundial. Segundo Souza (1997, p. 511), 

Tais diretrizes enfatizam as ações privadas na irrigação, passando o Estado a 
agente indutor e apoiador em vez de executor, ao mesmo tempo em que 
prioriza regionalmente o Nordeste semi-árido como área principal de 
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convergência de irrigação e a fruticultura como atividade econômica de 
maior potencial sócio-econômico e de competitividade. 

Pode-se afirmar que a década de 1990 trouxe uma ampliação da promoção à 

irrigação privada, objetivando a competitividade para o agronegócio globalizado, centrada na 

expansão de uma agricultura intensiva em capital e na tecnologia para as manchas irrigáveis, 

encabeçada pela Iniciativa Privada (ELIAS, 2002b). 

Nesse momento, o Governo Federal transforma e reduz sua ação voltada para a 

Agricultura, concentrando-se no planejamento macroeconômico e na atração de investimentos 

em infra-estrutura e criação de um cenário favorável a novos negócios no Nordeste (ELIAS, 

2002b).

Podemos inferir, com base nessa política, que o Governo Brasileiro, na década de 

1990, vai seguir toda a “cartilha” pregada pelo FMI e pela OMC, proporcionando com isso 

um ambiente ideal para a entrada de grandes Corporações Multinacionais, como a Del Monte 

Fresh Produce, no nosso País.
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2.2 RENDA DA TERRA

Nessa parte das reflexões teóricas, vamos nos deter no conceito de renda da terra e 

nos seus diversos tipos de renda, como Renda Diferencial, Renda Diferencial II, Renda 

Absoluta e Renda de Monopólio. Antes, vamos tecer rápidas considerações sobre alguns 

conceitos relativos à acumulação capitalista e à gênese da renda da terra. 

São de suma importância essas considerações teóricas sobre a renda da terra e o 

caráter capitalista da Agricultura, tendo em vista que o trabalho em questão versa exatamente 

sobre os impactos fundiários decorrentes do processo de modernização da Agricultura no 

município de Ipanguaçu, impactos esses que se dão no âmbito também da renda da terra, 

alterando a sua forma. 

2.2.1  Uma Introdução ao Caráter Capitalista da Agricultura Moderna 

O caráter capitalista da Agricultura Moderna é composto entre outras coisas pela 

mercadoria. Esta é um produto que resulta do trabalho humano e é produzida para ser 

trocada pelo produtor (que dela não necessita) por outros produtos de que este necessita 

(KAUTSKY, 1998).

Para Marx (1982, p. 41), mercadoria, “[...] é, antes de mais nada, um objeto 

externo, uma coisa que, por suas propriedades, satisfaz necessidades humanas, seja qual for a 

natureza, a origem delas, provenham do estômago ou da fantasia”. 



62

Nesse contexto, toda mercadoria tem um valor. Esse valor é determinado, 

segundo Ricardo (1988), da seguinte forma: “O valor de uma mercadoria, ou a quantidade de 

qualquer outra pela qual pode ser trocada depende da quantidade relativa de trabalho 

necessário para sua produção, e não da maior ou menor remuneração que é paga por esse 

trabalho.” (RICARDO, 1988, p.13). 

Kautsky (1998) comunga com Ricardo, quando afirma que o valor da mercadoria 

é determinado pelo trabalho socialmente necessário à sua elaboração. Quanto mais trabalho 

utilizado no feitio da mercadoria, mais valor ela terá (AMIN; VERGOPOULOS, 1977). 

Para Ricardo (1988), existem duas formas de valor: o valor de uso e o valor de 

troca. O valor de uso é definido pela utilidade de uma coisa. As coisas que têm maior valor de 

uso têm pouco valor de troca, como por exemplo, a água e o ar.  O valor de uso se realiza, 

portanto, somente com a utilização ou o consumo de uma coisa.  

O valor de troca, por sua vez, consiste na relação de troca que se estabelece entre 

uma coisa e outra, entre a quantidade de um produto e a de outro. Com o valor de troca, as 

mercadorias perdem todas as qualidades materiais do valor de uso e passam a representar 

somente a força de trabalho humana gasta em sua produção. Algumas coisas que têm maior 

valor de troca têm pequeno ou nenhum valor de uso, como por exemplo, o ouro. Toda 

mercadoria pode ter um valor de troca (quando é trocada por outra mercadoria), ou um valor

monetário (quando é trocada pelo dinheiro) (MARX, 1982). 

As mercadorias, segundo Ricardo (1988), derivam seu valor de troca de duas 

fontes: de sua escassez e da quantidade de trabalho necessária para obtê-las, sendo que a 

escassez representa uma parte muito pequena das mercadorias, como vinhos cultivados em 

terras especiais, obras de arte etc, e a quantidade de trabalho necessária representa quase a 

totalidade das mercadorias produzidas pelo homem. 

 Ao falar, portanto, das mercadorias, de seu valor de troca e das leis que 
regulam seus preços relativos, sempre nos referiremos somente àquelas 
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mercadorias cuja quantidade pode ser aumentada pelo exercício da atividade 
humana, e em cuja produção a concorrência atua sem obstáculos 
(RICARDO, 1988, p.14). 

O referido autor afirma também que não só o trabalho aplicado diretamente afeta 

o seu valor, mas também o trabalho gasto em implementos, ferramentas, máquinas e edifícios 

que contribuem para sua execução, pois  “todo melhoramento na maquinaria, nas 

ferramentas, nas edificações e na obtenção de matérias-primas poupa trabalho, permitindo-

nos produzir mais facilmente a mercadoria à qual se aplicou a melhoria e, em conseqüência, o 

seu valor se altera” (RICARDO, 1988, p.26). 

Marx (1982) insiste que o determinante da grandeza do valor é a quantidade de 

trabalho socialmente necessário ou o tempo de trabalho socialmente necessário. Afirma, 

porém, que essa quantidade de trabalho necessário é variável, mudando de acordo com o 

desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da organização social da produção etc.

  As mercadorias, portanto, são ao mesmo tempo objetos úteis (valor de uso) e 

objetos de valor (valor de troca). Em um primeiro momento, tinham como valor de troca 

apenas o equivalente em valor de outra mercadoria. M – M. (Mercadoria – Mercadoria). A 

mercadoria era trocada por outra de igual tempo de trabalho humano. 

Com o tempo, surge o dinheiro, que “é o cristal gerado necessariamente pelo 

processo de troca, e que serve, de fato, para equiparar os diferentes produtos do trabalho e, 

portanto, para convertê-los em mercadorias.” (MARX, 1982, p. 97). O dinheiro facilita o 

processo de troca do produto do seu trabalho pelo produto do trabalho alheio.  M - D - M. 

(Mercadoria – Dinheiro – Mercadoria). 

No Mundo Capitalista, esse processo de troca vai ganhar um elemento adicional, 

chamado mais valia. Segundo Marx (1982), o capitalista, além de produzir uma mercadoria 

destinada a venda, que tenha um valor de troca, vai querer produzir também “[...] uma 

mercadoria de valor mais elevado que o valor conjunto das mercadorias necessárias para 
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produzi-la, isto é, a soma dos valores dos meios de produção e força de trabalho12, pelos quais 

antecipou seu bom dinheiro no mercado.” (MARX, 1982, p. 221). Com isso, produzindo uma 

mercadoria com o valor maior que a soma dos valores dos meios de produção e da força de 

trabalho, o capitalista está gerando mais valia (valor excedente). 

Essa produção de mais valia é gerada a partir de um excedente quantitativo de 

trabalho, que é apropriado, pelo capitalista, já que, segundo Marx (1982), a manutenção da 

força de trabalho é mantida só com meia jornada de trabalho (uma vez que o trabalhador 

ganha apenas o necessário para a sua subsistência), sendo a outra metade da jornada 

apropriada pelo capitalista que contratou o trabalho.

2.2.2  Renda da Terra: uma análise conceitual 

Segundo Marx (1991, p.710), renda da terra ou renda fundiária se define como a 

“quantia que o capitalista arrendatário paga ao proprietário de terras, ao dono do solo que 

explora, em prazos fixados, digamos por ano, quantia contratualmente estipulada pelo 

consentimento de empregar seu capital nesse campo especial de produção”. Portanto, a renda 

fundiária vai ser sempre a sobra acima do lucro, da mais valia, acima da fração do valor das 

mercadorias, que o capitalista vai pagar para o proprietário fundiário.  

 Mas nem sempre toda renda fundiária consistia no excedente do lucro, da mais 

valia, que era retirada dos trabalhadores pelo capitalista e repassada para o proprietário de 

                                                          
12 Meios de Produção e Força de Trabalho são trabalhados por Marx (1982) e são componentes do processo de 
trabalho de produção de uma mercadoria. Os componentes do processo de trabalho são: a) A atividade adequada 
a um fim, isto é o próprio trabalho ; b) a matéria a que se aplica o trabalho, objeto de trabalho (pode ser uma 
matéria-prima); c) os meios de trabalho, o instrumental de trabalho. O componente a), que é o trabalho humano é 
chamado de Força de Trabalho e os componentes b) e c), que são os objetos de trabalho e os instrumentos de 
trabalho são chamados de Meios de Produção. 



65

terras. Percebemos que, além do capitalista retirar o lucro, a mais valia, e se apropriar deste, 

existia ainda um excedente da mais valia, esse, sim, era entregue ao proprietário fundiário. 

 Antes da emergência do modo capitalista de produção, a renda fundiária era 

extraída, não como um excedente da mais valia, mas, como a própria mais valia, ou o trabalho 

excedente colhido na agricultura. Esse trabalho foi extraído ao longo da história em forma de 

trabalho, de produto, e depois, com a emergência da circulação das mercadorias, em forma de 

produto. A seguir analisaremos como se dava a renda da terra antes do surgimento do capital, 

denominado de “período pré-capitalista”. 

a) Renda da Terra Pré-Capitalista 

Bem antes do modo de produção capitalista emergir, já existiam as rendas da terra 

que hoje são absorvidas por esse modo de produção. Neste sentido, a renda da terra se 

constitui na porção “do produto da terra paga ao seu proprietário pelo uso das forças originais 

e indestrutíveis do solo” (RICARDO, 1988, p. 34). 

Oliveira (1990), por sua vez, afirma que a renda da terra pré-capitalista é 

diretamente produto excedente, mais valia, que nasce diretamente na produção, ao contrário 

da renda da terra capitalista, que nascendo na circulação é sempre sobra acima do lucro 

médio, ou seja, fração da mais valia. 

Segundo Marx (1991), existem três tipos de renda pré-capitalista, utilizados no 

passado e hoje apropriados pelo modo de produção capitalista: renda em trabalho, renda em 

produto e renda em dinheiro.
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Para o referido autor, renda em trabalho (também chamada de corvéia) 

corresponde à forma mais simples e antiga de renda fundiária: geralmente, “durante parte da 

semana, o produtor direto, com os instrumentos (arado, animais etc.) que pertencem de fato 

ou de direito, lavra o terreno de que dispõe de fato e, nos outros dias da semana, trabalha nas 

terras do Solar Senhorial, para o proprietário de terras gratuitamente.” (MARX, 1991, p. 905).  

Segundo o mesmo autor, essas relações de dependência podem reduzir-se, indo da 

servidão com a corvéia, como citamos acima, até à mera obrigação de pagar um tributo, como 

acontece atualmente. Nessa modalidade de renda, o trabalho excedente não pago é a renda da 

terra e não o lucro, além disso, nessa modalidade se têm fortes relações de domínio e sujeição.  

A renda em trabalho é a forma mais simples de renda e também  a forma original 

da mais valia, uma mais valia visível, não alienante, que é identificada pelo produtor, “[...] 

pois o trabalho que o produtor direto efetua para si mesmo se distingue, no tempo e no espaço, 

do que executa para o senhor das terras e que aparece diretamente na forma brutal de trabalho 

sob coação para terceiro.” (MARX, 1991, p. 908). 

Nessa forma de renda em trabalho - a corvéia -, se extrai bem menos trabalho dos 

produtores que no modo de produção capitalista, já que o produtor dispõe de dias de trabalho 

só para sua produção e, dependendo do esforço e da magnitude do trabalho posto na sua 

produção, pode haver a geração de uma sobra acima dos meios de subsistência indispensáveis 

(MARX, 1991). 

Com relação à renda em produto, esta origina-se do fato de que o trabalhador cede 

parte de sua produção ao proprietário da terra, pelo fato deste ter-lhe concedido permissão 

para cultivar a terra.  Em outras palavras, a renda em produto nada mais é que a renda em 

trabalho transformada em produto, uma vez que esse tipo de renda é a própria essência da 

renda da terra. O pouco que é colhido é dividido entre o trabalhador e o proprietário da terra. 
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A renda em produto ainda ocorre hoje e também é conhecida como ‘parceria’, onde pode 

ocorrer a meação, a terça, a quarta etc. 

 Vale ressaltar que, com esse tipo de renda,  tem-se uma mudança importante em 

relação à renda em trabalho, pois   

 A renda em produtos supõe estádio cultural superior do produtor imediato, 
nível mais alto de desenvolvimento de seu trabalho e da sociedade em geral, 
distinguindo-se da forma anterior porque o trabalho excedente não deve mais 
prestar-se de maneira natural, sob a vigilância e a coação diretas do senhor 
da terra ou de seu representante; ao contrário, por força das circunstâncias e 
não por coação direta, compelindo-o a lei, em vez do açoite, deve o produtor 
imediato efetuar o trabalho excedente, responsabilizando-se ele mesmo pela 
execução (MARX, 1991, p. 911). 

 Com a renda em produtos, o trabalho do produtor para si mesmo e o que fornece 

para o proprietário da terra não se separa mais no tempo e no espaço. O produtor passa a ter 

uma sobra de tempo maior para trabalhar em seu proveito, podendo até obter meios para 

diretamente explorar por sua vez o trabalho alheio. 

  Finalmente temos a renda em dinheiro. Esta é resultado da conversão, por parte 

do trabalhador, de uma parcela da sua produção em dinheiro, para entregá-lo ao proprietário 

da terra. Conversão da renda em produto em renda em dinheiro. A adoção desse tipo de renda 

pode levar à dissolução desta mesma renda não-capitalista, já que o proprietário, ao contrário, 

quando da renda em produto, não aceita dividir prejuízos com o trabalhador, passando a exigir 

o pagamento de uma quantia fixa em dinheiro pela cessão da terra (OLIVEIRA, 1990). 

 A dissolução da renda não-capitalista começa a ocorrer a partir do momento em 

que o produtor direto tem que converter parte do produto em mercadoria (para poder vender e 

ganhar o dinheiro) e produzi-lo como tal. Com a conversão de parte do produto em 

mercadoria, muda-se o caráter do modo de produção, perdendo a independência que antes 

existia com relação à Sociedade. Agora o produtor vai ter que vender sua produção, 

participando assim da circulação de mercadorias, do comércio e se sujeitando aos preços 

ditados pelos interesses mercantilistas (MARX, 1991).  
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 Esse período de transformação  

[...] da renda-produto em renda-dinheiro, primeiro esporádica, depois em 
escala mais ou menos nacional, supõe desenvolvimento já considerável do 
comércio, da indústria urbana, da produção mercantil em geral e por 
conseguinte da circulação monetária. Requer ainda que os produtos tenham 
preço de mercado e sejam vendidos aproximadamente pelo valor, o que de 
modo algum precisa ocorrer nas formas anteriores (MARX, 1991, p. 914).  

Com a emergência da renda-dinheiro, a relação tradicional e consuetudinária que 

existia entre o subordinado que possui e explora parte do solo e o proprietário da terra se 

converte em relação contratual puramente monetária, que passa a ser determinada pelas regras 

sólidas do Direito. A partir desse momento, o indivíduo que possui e lavra a terra se 

transforma em mero arrendatário. Nessa época, dependendo das condições gerais de 

produção, entram em cena os arrendatários capitalistas que vão progressivamente tomando o 

lugar dos antigos possuidores que a ocupavam, dos antigos produtores, pequenos produtores. 

Com a interferência do arrendatário capitalista entre o dono da terra e o que 
efetivamente a cultiva dissolvem-se todas as relações oriundas do velho 
modo rural de produção. O arrendatário se torna o comandante efetivo 
desses trabalhadores agrícolas e o verdadeiro explorador do trabalho 
excedente que efetuam, enquanto o proprietário só mantém relação direta, e 
de caráter puramente monetário e contratual, com esse arrendatário 
capitalista. Então muda de fato a natureza da renda, como ocasionalmente já 
ocorria às vezes nas formas anteriores, e transmuta-se a forma normal, 
reconhecida e dominante. A renda deixa de ser a forma normal da mais-valia 
e do trabalho excedente para reduzir-se a sobra desse trabalho excedente, a 
qual aparece depois de deduzida a parte de que se apropria o explorador 
capitalista sob a forma de lucro. Do mesmo modo, o total do trabalho 
excedente, o lucro e o que o ultrapassa, extrai ele agora diretamente, 
recebendo-o na forma de produto excedente global e convertendo-o em 
dinheiro. A renda que entrega ao proprietário de terra é apenas fração 
remanescente dessa mais-valia que extrai com o capital, explorando 
diretamente os trabalhadores agrícolas (MARX, 1991, p. 916). 

A partir desse momento, nós temos a renda fundiária deixando seu formato 

normal de trabalho excedente, ou mais valia, para converter-se em remanescente da mais valia 

sobra acima do lucro médio. O lucro, mais valia, que antes era a renda, vai ser apropriado pelo 

arrendatário capitalista, ficando a sobra acima do lucro médio, que agora vai ser a renda, para 

o proprietário. Tem-se com isso a formação da renda fundiária capitalista.   
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Cabe esclarecer que na renda capitalista o trabalhador direto não estabelece 

qualquer relação social de produção com o proprietário da terra, mas sim com o capitalista 

que explora a terra através de relações de trabalho assalariado, diferente das rendas pré-

capitalistas em que ocorriam essas relações entre o trabalhador direto e o proprietário. 

Essas três formas de renda pré-capitalistas são, ainda hoje, cotidianamente criadas, 

recriadas e redefinidas pelo capital no seu desenvolvimento contraditório, não fazendo parte, 

portanto, somente do passado. Podemos encontrá-las ainda hoje em diversas regiões dentro do 

nosso País, sendo perfeitamente integradas pelo modo de produção dominante, em sua grande 

parte.

b) Renda da Terra Capitalista 

A renda da terra, sob o modo capitalista de produção, é sempre sobra acima do 

valor das mercadorias, ou seja, lucro extraordinário permanente (acima do lucro médio) que 

todo capitalista, que explora a terra através de relações de trabalho assalariado, obtém e 

repassa para o dono da terra. Caso o capitalista seja o dono da terra, ele embolsa não só a mais 

valia, como também o lucro extraordinário permanente. 

Segundo Gorender (1987), a renda da terra é apenas uma parte da mais valia, do 

sobreproduto. O Capitalismo se sobrepõe ao domínio da renda da terra e este se reproduz 

prioritariamente no campo a partir do lucro, da mais valia, só secundariamente da renda da 

terra.

Se todas as terras tivessem as mesmas características, se fossem ilimitadas na 

quantidade e uniformes na qualidade, seu uso não implicaria qualquer custo, a não ser que 

possuíssem particulares vantagens de localização. Mas, como a terra não é ilimitada em 
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quantidade nem uniforme na qualidade, e como, com o crescimento da população, terras de 

qualidade inferior ou desvantajosamente situadas são postas em cultivo, a renda é paga por 

seu uso. 

Com o capitalismo se tem a submissão da terra ao seu domínio, e esta deixa de ter 

só uma determinação natural, física, um valor de uso, e passa a ter cada vez mais uma 

determinação social, preço, valor de troca. A terra é transformada, pelo modo de produção 

capitalista, em uma das suas mercadorias específicas. 

A renda da terra, sob o modo capitalista de produção, está dividida em: Renda 

Diferencial I, Renda Diferencial II, Renda Fundiária Absoluta e Renda de Monopólio.

Para Marx (1991), a Renda Diferencial I é um tipo de lucro suplementar. Existem 

vários tipos de lucros suplementares e eles podem ser obtidos do capital empregado em 

grande escala, dos melhores métodos de trabalho. Mas, com o tempo, há a generalização dos 

métodos e das técnicas, fazendo com que o lucro suplementar decresça. 

Já o lucro suplementar advindo de força natural monopolizável - um tipo de terra 

superior - só pode ser utilizada pelos que a possuem. Portanto, “constitui monopólio do 

respectivo proprietário dispor dessa força natural, condição de maior produtividade do capital 

aplicado, que não pode ser fabricada pelo processo de produção do capital.” (MARX, 1991, 

p.740).

Por causa desse monopólio da terra, do lucro suplementar, existe a Renda 

Fundiária Diferencial, que se converte para o proprietário da força natural monopolizável. O 

lucro suplementar ou a Renda Diferencial só existe quando se aplicam porções iguais de 

capital e se tem um lucro diferenciado (MARX, 1991). Mesmo antes de Marx, Ricardo (1988) 

já afirmava que a renda é sempre a diferença entre os produtos obtidos pelo emprego de 

quantidades iguais de capital e trabalho. 
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Para Kautsky (1998), a Renda Diferencial I é o lucro extra proveniente da 

produtividade desigual e dos tipos diversos de solo.

Não são apenas os diferentes graus de fertilidade que entram na constituição 
da renda fundiária. Em sua formação entram, igualmente, as diferenças 
decorrentes da situação geográfica da terra, de cultura, bem como a 
distância a que estas se encontram afastadas do mercado (KAUTSKY, 
1998, p.109; grifos nossos). 

Amin e Vergopoulos (1977, p.51), por sua vez, complementando Kautsky, 

afirmam que a Renda Diferencial I cresce,  

porque com o aumento da demanda de produtos alimentares utiliza-se terras 
piores, que exigem mais trabalho, para um nível dado de produção. Se a 
renda aumenta é porque o custo marginal da produção agrícola desloca-se 
para o alto, em conseqüência da inserção de terras de fertilidade inferior. 

Guimarães (1979, p. 162) também se refere à Renda Diferencial I, afirmando que 

varia

[...] de país a país, de região a região, segundo o grau de densidade da 
população e o nível do progresso econômico, segundo as qualidades físicas 
(fertilidade, provisão de água, condições climáticas), bem como a distância 
e as facilidades de acesso em relação aos centros de consumo.

Das causas gerais, independentes do capital, que produzem diferenciações no 

preço da produção agrícola, e portanto a Renda Diferencial I, temos, entre outros fatores, a 

fertilidade das terras e sua localização, como essenciais para a desigualdade espacial dos 

lucros agrícolas.

A fertilidade de um solo agrícola não depende de forma direta de suas 

características químicas, topográficas ou climáticas. Esses fatores naturais só intervêm quando 

a técnica agrícola os tem em conta. Assim, pode-se observar que, a cada mudança das forças 

produtivas e das relações de produção na Agricultura, produz-se uma reclassificação das 

terras do ponto de vista de sua fertilidade relativa.
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Segundo a definição de Ricardo (1972 apud TOPALOV, 1984), a renda é sempre 

a diferença entre os produtos obtidos pelo emprego de quantidades iguais de capital e 

trabalho.

Assim, o montante de capital invertido e consumido, necessário para produzir uma 

unidade de valor de uso, varia de um terreno a outro, dependendo da fertilidade desse terreno, 

com reflexo no preço de produção individual da mercadoria. Dado o preço de produção 

social, que é o preço regulador do mercado, a diferença entre este e o preço de produção 

individual constitui um sobre-lucro susceptível de se transformar em renda diferencial. 

Além disso, os terrenos não se diferenciam somente por sua fertilidade, mas 

também por sua distância do mercado, sua localização, cuja expressão econômica é o custo de 

transporte do produto. A teoria de Ricardo (1972 apud TOPALOV, 1984) faz referência a 

fertilidades idênticas e localizações variáveis. A renda do solo para cada produto se estabelece 

em cada ponto como uma diferença entre o preço único no mercado central e um custo 

diferenciado pelo custo do transporte. 

Marx (1991, p. 746) aponta que “[...] o progresso da produção social atua no 

sentido de anular a localização como causa da renda diferencial, criando mercados locais ou 

facilitando a localização com meios de comunicação e de transportes.”  

Apesar desse progresso apontado por Marx, até hoje se observa o peso do frete no 

custo dos produtos agropecuários e a importância dada às empresas para localizar suas 

produções perto de estradas e portos que facilitem o escoamento da sua produção, diminuindo 

assim os custos de localização. 

Para Topalov (1984), a base da renda diferencial  é o sobre-lucro de localização 

que provém de uma diferenciação no espaço do preço de produção de uma mercadoria 

homogênea, em virtude de umas condições de valorização exteriores ao capital. Mas a taxa e a 
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massa de lucro localizadas não variam somente em função dessas condições exteriores.

Dependem também da quantidade de capital invertido no processo de valorização.

Marx (1991), conforme vimos, trabalha com duas formas na determinação da 

Renda Diferencial: a primeira seria a Renda Diferencial I – devido às diferenças de fertilidade 

e localização entre os terrenos.   A segunda forma seria a Renda Diferencial II – devido às 

diferenças na distribuição de capital entre os arrendatários.

Esse conceito de Renda Diferencial II de Marx, segundo Topalov (1984),  designa 

um processo geral concernente a todos os tipos de renda e não somente à Renda Diferencial, 

como Marx supõe em ‘O Capital’: a variação da renda total por unidade de superfície em 

função da quantidade de capital invertida por unidade de superfície. Essa renda tende a 

produzir mais sobre-lucro por unidade de superfície, invertendo mais capital por unidade de 

superfície.

Não se trata desta vez, como a primeira forma da Renda Diferencial, de um 

incremento da produção (do sobre-lucro) proveniente unicamente das condições exteriores e 

da natureza.  Trata-se do efeito de um aumento do capital invertido pelo arrendatário. 

Marx (1991, p. 778) salienta, contudo, que, “naturalmente, ao desenvolver-se a 

cultura intensiva, ao se efetuarem aplicações sucessivas de capital no mesmo solo, serão elas 

de preferência ou em maior grau feitas nos melhores solos [...] por oferecer as maiores 

probabilidades para a rentabilidade do capital aplicado.”

A Renda Diferencial II se daria, segundo Kautsky (1998), com o aumento do 

capital aplicado ao solo, com a aquisição de adubos, ferramentas etc, o que vai aumentar e 

potencializar a fertilidade do solo, gerando um sobre-lucro. 

  Com relação à Renda Fundiária Absoluta, como sucede com todo o preço de 

monopólio, o preço dos alimentos, inspirado pelo monopólio da propriedade fundiária, 

também pode ultrapassar o de seu valor. O nível que essa elevação alcança depende apenas 
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dos limites do monopólio, acima dos quais as leis da concorrência ainda se impõem 

(KAUTSKY, 1998). 

A diferença básica entre a Renda Diferencial e a Renda Absoluta, para Kautsky 

(1998), é que a primeira decorre dos preços de produção, enquanto a segunda resulta da 

elevação dos preços de mercado, galgando níveis superiores aos do preço de produção. 

Falando sobre as diferenças entre esses dois tipos de renda, Amin e Vergopoulos 

(1977) afirmam que 

a renda diferencial surge da concorrência ilimitada interna na agricultura 
como fenômeno “normal”; a renda absoluta surge da concorrência limitada 
entre agricultura e indústria como fenômeno “anormal”, a longo prazo. A 
oferta limitada de terras constitui um elemento de monopólio na máquina 
capitalista da concorrência generalizada que pressupõe oferta limitada dos 
fatores (AMIN; VERGOPOULOS, 1977, p. 87 – grifos nossos).

Parafraseando Marx, esses autores afirmam que  

[...] se todos os capitais pudessem ter acesso á utilização da força produtiva 
da terra não haveria sobrelucro agrícola. Este acesso é limitado pela 
quantidade restrita de terras cultiváveis, frente à oferta ilimitada dos 
outros fatores de produção (AMIN; VERGOPOULOS, 1977, p.87 – grifos 
nossos).

Segundo também Amin e Vergopoulos (1977), o produto agrícola encarece 

simplesmente em virtude do crescimento mais rápido da produção industrial e discordam das 

idéias de Kautsky, quando este afirma que a Renda Diferencial provém do caráter capitalista 

da produção, enquanto a Renda Absoluta resultaria da propriedade privada do solo. Para 

Amin e Vergopoulos, essas duas formas de renda têm a mesma causa, ou seja, o monopólio 

relativo da terra, pois

Como toda produção de monopólio, a única barreira que limita o sobrelucro 
agrícola é o mercado. A terra, sob forma de monopólio em quantidade 
limitada, explica a renda absoluta. A terra, sob forma de monopólio de 
qualidade diferenciada, explica a renda diferencial. Assim, o mecanismo 
social que engendra a renda é unificado, e o sobrelucro agrícola, único. As 
duas formas de renda têm a mesma causa, ou seja, o monopólio relativo da 
terra (AMIN; VERGOPOULOS, 1977, p.94 – grifos nossos). 
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Segundo Topalov (1984, p.58), a Renda Absoluta... 

[...] está constituida por el excedente del valor de la mercancía sobre su 
precio de producción, cuando la existencia de un monopolio en una de las 
condiciones generales de la producción en el sector obstaculiza el processo 
general por el cual el precio regulador es desplazado del valor al precio de 
producción.

Marx (1976 apud TOPALOV, 1984), por sua vez, apresenta duas condições para 

que exista a Renda Absoluta: predomínio do modo de produção capitalista e o seu 

desenvolvimento desigual e a resistência da propriedade do solo ao capital. 

Com relação à primeira condição, esse tipo de renda supõe uma regulação geral 

dos preços sob a base de uma taxa média de lucro e um excedente de valor sobre o preço de 

produção dos produtos agrícolas. 

O predomínio do modo de produção capitalista induz à transformação geral dos 

valores em preços de produção e com isto vai ocorrer uma mudança nas relações dos 

produtores com os meios de produção, isto é, aqueles não vão mais ser donos destes. O novo 

dono será o capitalista, que vai se apropriar da nascente mais valia, gerando a maximização da 

taxa de lucro. 

  Dessa forma, estabelecem-se assim novas relações de intercâmbio que se baseiam 

na lei do valor modificada pelas condições do Capitalismo: as mercadorias tendem a se 

intercambiar em função do seu preço de produção, quer dizer, seu custo de produção mais o 

lucro médio do capital invertido. 

Com relação à resistência da propriedade do solo ao capital, o sobre-lucro original 

do Setor se fixa em forma de Renda Absoluta quando a terra não está  livre, à disposição do 

capital, e não é reproduzido por este, como os outros elementos da produção (bens livres e 

sem valor ou mercadorias produzidas pelo trabalho humano). Isso se dá quando a propriedade 

privada do solo é anterior à aparição do modo de produção capitalista. A terra já é 

apropriada e limitada.
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A apropriação privada da terra só é possível porque esse elemento da produção 

está fisicamente limitado, ao contrário de outros elementos disponíveis em quantidades 

ilimitadas, como o ar e a água. Mas a causa da renda não é uma relação natural e sim social, 

com a apropriação privada do solo, já se dando desde os modos de produção pré-capitalistas. 

É justamente a propriedade do solo que produz a única escassez pertinente: a escassez da terra 

com relação ao capital. Escassez social, que pode aparecer se não são explorados todos os 

solos fisicamente disponíveis (TOPALOV, 1984). 

Essa propriedade que opõe uma resistência real ao livre movimento do capital é 

um pressuposto do modo de produção capitalista. A separação entre capital e a propriedade do 

solo é um pressuposto do desenvolvimento capitalista e da agricultura, já que a conversão do 

proprietário feudal em um explorador capitalista tropeça na falta de capital em dinheiro. E 

quem tem tradicionalmente esse capital em dinheiro são os comerciantes, os capitalistas 

(TOPALOV, 1984). 

A Agricultura capitalista supõe, pois, a existência autônoma da propriedade do 

solo e sua correlativa Renda Absoluta. A Renda Absoluta, é a propriedade do solo modificada 

pelo modo de produção capitalista. 

Segundo Marx (1976 apud TOPALOV, 1984), esse tipo de renda não é uma renda 

de monopólio, como pensam muitos autores já citados anteriormente. A propriedade do solo 

não limita a produção. A acumulação de capital é que determina o nível de produção agrícola 

e não a propriedade do solo.

Topalov (1984), com base em Marx, refere-se a dois fatores que impedem a 

formação de preços de monopólio: o capital, como organizador do processo de trabalho e de 

produção e a expansão mundial da produção capitalista. 
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Quanto ao capital organizador do processo de trabalho e de produção, a 

propriedade da terra, quando é cedida, não pode opor barreiras absolutas ao volume 

quantitativo, nem a uma inversão de capital em uma parcela do terreno dada.  

 Assim se dá a base da agricultura intensiva, por meio da qual o arrendatário, 

graças ao emprego de quantidades crescentes de capital por unidade de superfície e à busca de 

incrementos de produtividade, obtém a formação de sobre-lucros que excedem ao cultivo da 

renda precedente (TOPALOV, 1984). 

 Quanto mais alta a produtividade física dos capitais adicionais, livremente 

invertidos nas terras em que não existe obstáculo territorial, mais baixo será o preço regulador 

e mais débil o limite superior da renda da terra. 

 O novo modo de produção transforma o proprietário do solo em rendeiro, 

perdendo este a função de organizador do processo de produção. A partir daí, o arrendatário 

capitalista é que controla a utilização real dos meios de produção, o processo de trabalho; é 

também o que organiza, durante o período de arrendamento, a valorização do seu capital, o 

processo de produção (TOPALOV, 1984). 

 A propriedade do solo não tem mais que um direito: fixar a cobrança da renda, 

que vai determinar o mínimo de sobre-lucro que o capital estará obrigado a produzir.  

Assim, o poder da propriedade do solo que subsiste é dominado pelo capital. É 

este que tem a iniciativa em matéria de produção: a propriedade do solo tem, em forma 

periódica, um direito de veto. Com isso o capital está forçado a compartilhar o seu poder 

quando enfrenta a barreira do solo. Esta é eliminada quando o capital tem a propriedade do 

solo.

Quanto à expansão mundial da produção capitalista, segundo Marx (1976 apud 

TOPALOV, 1984), este é o segundo fator que impede a formação de preços de monopólio dos 

produtos agrícolas. Isso faz com que a escassez do solo seja superada, tanto a escassez física 
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(falta de solo), quanto a social (criada pela propriedade do solo em relação à acumulação). O 

capital por meio do comércio internacional sempre pode produzir mais, anulando qualquer 

possibilidade de formação de preços de monopólio. Pode produzir, inclusive, em terras de 

novos países, ainda sem propriedade do solo e sem renda. O capital tem sempre a última 

palavra. Segundo Topalov (1984), o aumento ou não da taxa de renda absoluta depende da 

origem do aumento da produtividade, podendo ser dividida em origem 1 e origem 2.

- Origem 1: Se a produtividade aumenta como resultado de um melhoramento natural (sem o 

uso de capital), como uma mina mais produtiva, melhor localizada (Renda Diferencial I), a 

Renda Absoluta permanece constante. 

- Origem 2:   Se o aumento da produtividade vem do uso do capital,(Renda Diferencial II), 

implica  uma mudança da composição técnica e uma elevação da composição orgânica do 

capital. A taxa interna do lucro setorial diminuirá e a Renda Absoluta diminuirá também.   

Quanto à Renda de Monopólio, ela é vista também como um lucro suplementar, 

tal como a Renda Diferencial, que deriva de um preço de monopólio de uma certa mercadoria 

produzida em uma porção do globo terrestre dotada de qualidades especiais que só existem 

nessa região e que fazem dela  algo único.  

O excedente provocado pela diferença entre o preço de monopólio (aquele 
que é determinado apenas pelo desejo e pela capacidade de pagamento dos 
compradores, sem depender do preço geral de produção ou do valor dos 
produtos) e o valor do produto (quantidade de trabalho socialmente 
necessária para a produção desse produto) é um lucro suplementar; portanto, 
renda de monopólio (OLIVEIRA, 1990, p.76). 

Vale lembrar que a renda da terra de monopólio é oriunda de um preço de 

monopólio de uma mercadoria especial. É esse preço que gera a renda da terra de monopólio. 

Já no caso da renda da terra absoluta, é a existência da renda que gera o preço do monopólio 

(OLIVEIRA, 1990). 
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  Além das rendas auferidas com a terra, que citamos acima, tem-se, ao longo do 

desenvolvimento capitalista, a progressiva valorização do preço da terra. Esta vai se dar junto 

com a valorização das rendas da terra.  

Com o desenvolvimento do modo capitalista de produção, conseqüentemente com 

a consolidação do regime da propriedade privada da terra e da produção de mercadorias na 

agricultura, a terra e o solo também foram transformados em mercadorias. A terra se torna 

uma mercadoria especial, uma mercadoria que, ao contrário das demais, não constitui um 

produto do trabalho humano. A terra vai gerar renda e não lucro. Sob o modo capitalista de 

produção, o preço da terra é, portanto, renda capitalizada e não capital (OLIVEIRA, 1990). 

 Quando os capitalistas compram a terra, estão convertendo o seu capital-dinheiro 

em renda capitalizada, ou seja, estão adquirindo o direito de extrair renda. Portanto, o preço 

da terra vai se medir pela renda da terra que ela pode dar, ao contrário do valor efetivo de um 

capital-dinheiro, que no mercado de capitais é regulado pelo juro que ele realmente dá. 

 No caso da terra em questão ter uma qualidade de solo superior e uma localização 

privilegiada, esta tem a possibilidade de auferir a Renda Diferencial I e portanto seu preço vai 

acompanhar a renda que ela pode dar, podendo se capitalizar mais. Se a terra tiver muito 

capital invertido na forma de melhorias, como: irrigação, poços, adubos e etc., o preço da 

terra vai acompanhar a renda que ela pode dar, que no caso é a Renda Diferencial II. 

 Além de ser regulado pelo montante da renda da terra (a que aferir mais renda vai 

ter mais valor), o preço da terra é regulado também, segundo Oliveira (1990), pela taxa média 

de juro no mercado de capitais (mais juro, menor o preço da terra; menos juro, maior o preço 

da terra). Isso acontece no Brasil porque a terra é adquirida na maioria das vezes como reserva 

de valor e não para a produção. 

Guimarães (1979, p. 160) refere-se à valorização do preço do solo que tem tido 

altas espetaculares a partir dos anos de 1950. Para ele “[...] o ritmo mais acelerado da 



80

urbanização e do desenvolvimento industrial, bem como a velocidade com que a agricultura 

se industrializa a partir das últimas décadas são fatores incontestáveis da extraordinária 

valorização do solo urbano e do solo rural nos tempos recentes”. 

Com a valorização do solo agrícola, tem-se “um estímulo para levar os 

agricultores a abandonar o campo e vender suas propriedades ou a transformar antigos 

produtores agrícolas em novos especuladores imobiliários.” (GUIMARÃES, 1979, p. 160), ou 

seja, com o processo de valorização do solo, tem-se uma capitalização maior do campo, 

criando-se, em decorrência disso, um ambiente excludente onde os pequenos agricultores não 

teriam mais vez na região, tendo que migrar, enquanto os grandes produtores tradicionais se 

transformariam em especuladores de uma terra que começa a pertencer ao grande capital. 

Vamos nos deparar exatamente com esse quadro em Ipanguaçu - RN, decorrente da sua 

inserção na Economia Globalizada, que veremos no próximo capítulo do trabalho. 
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3 IPANGUAÇU: O PROCESSO DE CONCENTRAÇÃO FUNDIÁRIA E DE 
PRODUÇÃO GLOBALIZADA 

Nesta segunda parte do trabalho, iremos mostrar a evolução da produção do 

espaço no município de Ipanguaçu, desde o início de sua história com os nativos americanos 

que lá viviam, passando pela ocupação da região pelos portugueses e o seu processo de 

conquista e colonização, até o final da década de 1970 (Capítulo 3.1 – Do Início da Ocupação 

do Território ao Fim do Ciclo da Carnaúba).  

Entretanto, o trabalho se detém mais especificamente entre o início da  década de 

1980 e o final da década de 1990, quando vamos analisar o processo de inserção do Município 

na produção globalizada atual e o conseqüente processo de concentração fundiária que 

decorre o processo de inserção. Para isso, dividimos esta parte da dissertação em mais dois 

momentos: 

  No primeiro, trataremos do processo de construção da Barragem “Armando 

Ribeiro Gonçalves”, que tem início em 1979, e do processo de concentração fundiária com 

empresas agrícolas nacionais e a inserção do lugar na Revolução Verde. Definimos uma 

periodização que vai desde a construção da Barragem até o ano de 1992 (Capítulo 3.2 – Anos 

80: Revolução Verde e Concentração Fundiária). 

No segundo momento, trataremos do processo de reconcentração fundiária e a 

inserção do Município no contexto da liberalização do comércio, com a chegada da 

Multinacional Del Monte Fresh Produce Brasil LTDA, que vai de 1993, quando se têm as 

primeiras compras de terras associadas ao capital multinacional, até 2003 (Capítulo 3.3 – 

Anos 90: Liberalização do Comércio, Vinda do Capital Multinacional e Reconcentração 

Fundiária).
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3.1 DO INÍCIO DA OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO AO FIM DO CICLO DA 
CARNAÚBA (DÉCADA DE 1970)

Nesta parte do trabalho, vamos fazer uma breve caracterização da área de estudo 

e, após esse momento, um histórico da ocupação do território pelo homem. 

   Na caracterização, que vai se dar em um primeiro momento, salientaremos os 

elementos naturais de Ipanguaçu, como o clima, vegetação, relevo e hidrografia; e em um 

segundo momento, analisaremos os indicadores sociais e econômicos do Município. 

 O histórico da ocupação de Ipanguaçu vai resgatar o início da ocupação do 

território pelos indígenas, passando por todo o processo de ocupação e povoação dos 

portugueses com as principais atividades econômicas desenvolvidas na região, até o fim do 

Ciclo da Cera de Carnaúba e início da irrigação no Município no final da década de 1970.

3.1.1  Caracterização Geral da Área de Estudo 

Segundo Cascudo (2002, p.92), Ipanguaçu vem de “ipã-guaçu, ilha grande, nome 

de um pajé e guerreiro potiguar que decisivamente auxiliou a fixação colonizadora dos 

portuguêses no Potengi, possibilitando as pazes e subseqüente fundação da cidade do Natal 

em 1599.” 

 O município de Ipanguaçu era, até 23 de dezembro de 1948, distrito de Santana do 

Matos e este, por sua vez, era distrito de Açu, tendo se emancipado em 1836. Criado pela Lei 

Estadual nº. 146, de 23 de dezembro de 1948, o Município teve sua instalação efetivada a 1º 

de janeiro de 1949.  
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Localizada dentro da Microrregião “Vale do Açu” e da Mesorregião Potiguar 

(Figura. 1), a cidade de Ipanguaçu está situada nas coordenadas geográficas de 5º 31’ de 

latitude sul e 36º 53’ de longitude oeste e o seu Município apresenta uma área de 367,6 km²,

estando distante da capital do Estado 185 quilômetros.

Figura 1: Localização do município de Ipanguaçu no estado do Rio Grande do Norte 
Fonte: Josué Alencar Bezerra 

O referido Município faz parte da região denominada de ‘Baixo Açu’, sendo esta 

um segmento da Bacia Hidrográfica do rio Piranhas-Açu. Com cerca de 44.000 km², essa 

Bacia nasce em terras do estado da Paraíba, no município de Bonito de Santa Fé, e se estende 

até encontrar-se com águas oceânicas do delta da cidade salineira de Macau, no Rio Grande 

do Norte. Esse rio tem extrema importância para o estado do Rio Grande do Norte por ser ele 

o maior em volume de água do Estado e também por ter o papel principal no abastecimento de 
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água das principais adutoras do interior do Rio Grande do Norte (SILVA, 1992; 

FERNANDES, 1992). 

Figura 2: Área do município de Ipanguaçu com sua Sede Municipal e Povoados do interior.
Fonte: PERFIL 2004 dos municípios do Rio Grande do Norte (2004).

A região do Vale do Piranhas-Açu é composta de 28 municípios na Paraíba, onde 

o rio nasce e de 8 municípios no Rio Grande do Norte, sendo que “Ao penetrar no Rio Grande 
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do Norte passa a ser chamado de Vale do Açu, numa clara alusão às extensas e férteis várzeas 

desse rio nos municípios de Açu e Ipanguaçu.” (SILVA, 1992, p.13). 

 O lado nordeste do rio Açu no Rio Grande do Norte é chamado de “Baixo-Açu”. 

Essa região é composta por mais de 27.000 hectares de terras férteis que estão localizadas, na 

sua maioria, no município de Ipanguaçu, entre os rios Açu e Pataxó. Esses dados fazem com 

que Ipanguaçu seja considerado o município que tem o maior potencial de irrigação do 

referido Vale (SILVA, 1992). 

a) Elementos Naturais

 Com relação aos elementos naturais, o Município apresenta as seguintes 

características:

O clima é semi-árido, com precipitação pluviométrica anual média de 634,0 mm. 

Sendo o seu período chuvoso de fevereiro a maio. Sua temperatura média anual é de 27,9º C. 

E sua umidade relativa média anual fica em torno de 70% (RIO GRANDE DO NORTE, 

2003).

A formação vegetal no Município é caracterizada pela: Caatinga Hiperxerófila -

vegetação de caráter mais seco, com abundância de cactáceas, plantas de porte mais baixo e 

espalhadas. Entre outras espécies, destacam-se a jurema-preta, mufumbo, faveleiro, 

marmeleiro, xique-xique e facheiro; e pelo Carnaubal - vegetação natural onde a espécie 

predominante é a palmeira, a carnaúba. Os carnaubais são espaçados e iluminados.

Seu relevo tem geralmente menos de 100 metros de altitude e os solos 

predominantes que se encontram na área do  Município são: Solos Aluviais Eutróficos:
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fertilidade natural alta, textura argilo/arenosa, argilosa ou arenosa, medianamente profundos, 

imperfeitamente a moderadamente drenados, relevo plano; Latossolo Vermelho Amarelo 

Eutrófico: fertilidade média a alta, textura média, bem fortemente drenado, relevo plano, 

muito profundo e poroso;  Solos Litólicos Eutróficos: fertilidade natural alta, rasos, textura 

arenosa e/ou média, fase pedregosa e rochosa, relevo ondulado, moderado a acentuadamente 

drenado (RIO GRANDE DO NORTE, 2003). 

Geologicamente, o Município abrange terrenos pertencentes ao Embasamento 

Cristalino e Bacia Potiguar. A sede municipal situa-se em sucos aluvionares recentes que 

recobrem localmente os arenitos e conglomerados da Formação Açu, com idade do Cretáceo 

Inferior, 100 milhões de anos. À porção noroeste do Município, predominam os calcários da 

Formação Jandaíra do Cretácio Superior, 80 milhões de anos, que estão sobrepostos aos 

arenitos da Formação Açu. À porção sul, predominam os migmatitos, granitos, gnaisses, 

anfibolitos e xistos do Embasamento Cristalino, com idade do Pré-Cambriano, 1.100 - 2.500 

milhões de anos (RIO GRANDE DO NORTE, 2003). 

Há ocorrências minerais na área do Município, destacando-se o mineral não 

metálico-argila que geralmente se encontra na área drenada pelo rio Açu, constituída por 

aluviões recentes, com espessura variando de 1 a 5 metros. É utilizada como matéria-prima na 

indústria de cerâmicas e olarias. 

O Município, além de estar inserido na Bacia Hidrográfica do rio Piranhas-Açu,  

ainda possui o rio Pataxós. Além dos rios, o Município tem também alguns Aqüíferos 

importantes, como:

Aquífero Aluvião: é um aquífero livre e apresenta-se disperso, sendo constituído 

pelos sedimentos geralmente arenosos depositados nos leitos e terraços dos rios e riachos de 

maior porte. Esses depósitos caracterizam-se pela alta permeabilidade, boas condições de 
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realimentação e uma profundidade média em torno de 7 metros. A qualidade da água 

geralmente é boa e pouco explorada; 

  Aquífero Açu: ocorre em uma faixa que acompanha a borda da Bacia Potiguar, 

apresentando uma espessura média de 150 m na área de afloramento. O arenito Açu tem um 

suave mergulho para norte, quando aumenta gradativamente de espessura, chegando a atingir 

uma média de 500 m, em subsuperfície. Sobreposto a ele, encontram-se os calcários da 

Formação Jandaíra. Esse Aquífero é livre na sua faixa de afloramento, apresentando uma 

vazão de 10 m /h, enquanto na de subsuperfície sua vazão pode atingir até 200 m /h. As águas 

em geral são boas, podendo ser utilizadas para consumo humano, animal, industrial e outros, 

não havendo, portanto, limitações quanto à qualidade;

Aquífero Cristalino: engloba todas as rochas cristalinas, onde o armazenamento de 

águas subterrâneas somente se torna possível quando a geologia local apresentar fraturas 

associadas a uma cobertura de solos residuais significativa. Os poços perfurados apresentam 

uma vazão média baixa de 3,05 m /h e uma profundidade de até 60m, com água comumente 

apresentando alto teor salino de 480 a 1.400 mg/l com restrições para consumo humano e uso 

agrícola (RIO GRANDE DO NORTE, 2003). 

 Com base nesses dados, podemos notar que o município de Ipanguaçu tem 

elementos naturais vantajosos que facilitam a agricultura, como: a longa faixa de solos 

aluviais, que são extremamente férteis, e que fazem com que Ipanguaçu seja considerado o 

Município que tem o maior potencial de irrigação do referido Vale; além do acesso fácil a 

água, seja dos rios Piranhas-Açue Pataxós ou dos Aqüíferos que o Município dispõe. 

 A partir dessas constatações, podemos começar a entender a inserção de 

Ipanguaçu nas  chamadas “manchas de modernidade”, áreas em que se tem um alto grau de 

cientifização da Agricultura e que são apoiadas por ações de órgãos do Governo, como o 



88

Banco do Nordeste do Brasil (BNB). O BNB, inclusive, formulou toda uma nova política de 

pólos de desenvolvimento nesses lugares. (Figura  3).

Figura 3 – Pólos de desenvolvimento integrado 
Fonte: BANCO do Nordeste do Brasil (2005). 

Essa nova política de Pólos de Desenvolvimento Integrado  esteve inserida no 

Programa Federal Plurianual  “Brasil em Ação” (1997/1999), em que o Governo estabeleceu 

novos pólos de dinamismo agro-industrial do Nordeste, a saber: Pólos de Grãos, de Irrigação 

e de Pecuária Leiteira e um Pólo Citrícola. Esses Pólos compreendem o conjunto de muitos

municípios, que têm em comum algumas especialidades produtivas e que já passaram por um

processo de modernização (CARVALHO, 2001). 

Ipanguaçu – RN está inserido dentro de um Pólo de Desenvolvimento Integrado 

Frutícola: o Pólo de Assu/Mossoró. Os Pólos de fruticultura irrigada, que ao todo são seis, 
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têm o propósito de criar espaços de competitividade internacional no âmbito da fruticultura e 

ao mesmo tempo a missão utópica de perseguir a construção da sustentabilidade local.

b) Indicadores Socioeconômicos  

Analisando os indicadores sociais, a população do Município estava em torno de 

11.924, segundo dados demográficos do CENSO de 2000 do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 

2005). Em 2004, o IBGE publica uma estimativa que altera a população para 12.264. Desse 

total do Censo de 2000, 63,5% vivem na Zona Rural, o que significa dizer que as atividades 

rurais ocupam a maioria da população do Município. Diferentemente da tendência nacional, o 

índice de urbanização de Ipanguaçu entre 1991 e 2000 não sofreu alterações, permanecendo 

na faixa dos 36%. Isso se deve à grande intensidade de atividades agrícolas no Município, que 

tem como expoente hoje a Del Monte Fresh Produce, que utiliza a mão-de-obra local e dos 

municípios vizinhos. 

A esperança de vida ao nascer em Ipanguaçu teve um significativo aumento de 

1991 para 2000, passando de 55,7 para 63,6 anos. A taxa de analfabetismo também 

apresentou alteração: embora ainda continue muito alta, em 2000, era de 46,7% da população 

adulta (25 anos ou mais) (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 

2005).

A renda per capita média do Município cresceu 54,27%, entre 1991 e 2000, 

passando de R$ 55,46, em 1991, para R$ 85,56, em 2000. Mas, mesmo assim, olhando a 

porcentagem da renda apropriada por extratos da população, demonstrada no Quadro 4, 
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vemos que, no decorrer desses últimos dez anos, a desigualdade cresceu de forma assustadora. 

A renda passou a se concentrar muito mais nas camadas mais altas, enquanto as mais baixas 

tiveram uma perda considerável. Significa dizer que, mesmo com grandes empresas agrícolas 

no Município, a melhoria de renda trazida por elas se concentra, como usual, nas camadas 

mais altas (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2005). 

1991 2000

20% mais pobres 5,8 1,3

40% mais pobres 16,6 8,5

60% mais pobres 32,4 20,8

80% mais pobres 54,1 42,0

20% mais ricos 45,9 58,0

Quadro 4 – Porcentagem da renda apropriada por extratos da população, 1991 e 2000. 
Fonte: ATLAS do Desenvolvimento Humano no Brasil (2004) 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Ipanguaçu é de 

0,613 e está na faixa das regiões consideradas de médio desenvolvimento humano (IDH entre 

0,5 e 0,8). Em relação aos outros municípios do Brasil, Ipanguaçu apresenta uma situação 

ruim: ocupa a 4416ª posição, atrás de mais de 80% dos municípios do Brasil. Em relação aos 

outros municípios do Estado, Ipanguaçu também apresenta uma situação ruim, ficando na 

114ª posição, abaixo de quase 70% dos municípios. (ATLAS ..., 2004). 

Com relação aos indicadores econômicos, Ipanguaçu, segundo dados do IBGE 

(2005) coletados entre os anos de 2002 e 2003, tem como seu produto mais lucrativo a 

banana, que tem a segunda maior área plantada do estado do Rio Grande do Norte, com 1.086 

ha (Quadro 5), apresentando ainda o maior rendimento médio quilograma/hectare do País, 

com 49.947 kg/ha (Quadro 6). Isso tudo proporcionado pela atuação da Multinacional Del

Monte Fresh Produce, que produz banana no Município. Essa Multinacional faz de Ipanguaçu 
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o maior exportador brasileiro de banana, além de proporcionar ao Município um dos maiores 

índices de produtividade do Brasil e do Mundo na produção de banana. Só no ano de 2003, a 

Multinacional, através de sua produção das fazendas de Ipanguaçu, exportou mais de 11 

milhões de reais. 

Quantidade produzida, Valor da produção, Área plantada e Área colhida da lavoura 
permanente - Ranking descendente 
Variável = Área plantada (Hectare) 

Lavoura permanente = Banana 
Ano = 2003 

# Unidade da Federação e Município 
1 Rio Grande do Norte 6.294
2 Alto do Rodrigues – RN 1.160
3 Ipanguaçu – RN 1.086
4 Maxaranguape – RN 510
5 Touros – RN 500
6 Extremoz – RN 420
7 Ceará-Mirim – RN 370

Açu – RN 3508
Rio do Fogo – RN 350

10 Carnaubais – RN 300
Quadro 5 – Área Plantada de Banana (Hectare) por Município do RN - 2003 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2005). 

Rendimento médio da produção por lavoura permanente - Ranking descendente 
Variável = Rendimento médio da produção (Quilogramas por Hectare) 

Lavoura permanente = Banana 
Ano = 2003 

# Brasil e Município 
1 Ipanguaçu - RN 49.947

Capim Branco - MG 48.0002
Itacarambi - MG 48.000

4 Parazinho - RN 46.750
Itajá - RN 46.6005
Pendências - RN 46.600

7 Açu - RN 45.714
8 São José dos Pinhais - PR 45.500

Moji-Mirim - SP 45.000
Penápolis - SP 45.000

9

Pirassununga - SP 45.000



92

São João da Boa Vista - SP 45.000
Penha - SC 45.000

Quadro 6 – Rendimento Médio da Produção de Banana por Município do Brasil - 2003
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2005) 

O Município ainda se destaca pela produção de outras frutas de mesa. A exemplo 

da banana, Ipanguaçu também tem a maior área plantada de manga do Estado, com 500 ha 

(Quadro 7).  Além disso, o Município está entre os maiores produtores dessa fruta do Brasil, 

encontrando-se atualmente no 7º lugar em quantidade produzida, com 15.000 toneladas 

(Quadro 8), e em 7º lugar em se tratando do valor da produção, que chegou em 2003 a 9 

milhões de reais. Ipanguaçu se destaca ainda na produção de melancia, sendo a terceira maior 

área do Estado, com 100 ha e com uma quantidade produzida de 2.800 toneladas e tem  ainda 

30 ha de  produção de melão. 

Quantidade produzida, Valor da produção, Área plantada e Área colhida da lavoura 
permanente - Ranking descendente 
Variável = Área plantada (Hectare) 

Lavoura permanente = Manga 
Ano = 2003 

# Unidade da Federação e Município 
1 Rio Grande do Norte 3.099
2 Ipanguaçu – RN 500
3 Açu – RN 240
4 Carnaubais – RN 220
5 Baraúna – RN 180
6 Macaíba – RN 140

São Gonçalo do Amarante – RN 1007
São José de Mipibu – RN 100

9 Pureza – RN 98
10 Touros – RN 90
Quadro 7 - Área Plantada de Manga (Hectare) por Município do RN - 2003
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2005) 
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Quantidade produzida, Valor da produção, Área plantada e Área colhida da lavoura 
permanente - Ranking descendente 

Variável = Quantidade produzida (Tonelada) 
Lavoura permanente = Manga 

Ano = 2003 
# Município

1 Petrolina – PE 130.000
2 Juazeiro – BA 108.000
3 Livramento de Nossa Senhora – BA 49.500
4 Monte Alto – SP 38.950
5 Curaçá – BA 31.103
6 Taquaritinga – SP 20.000

Ipanguaçu – RN 15.0007
Casa Nova – BA 15.000

9 Dom Basílio – BA 13.500
10 Fernando Prestes – SP 11.898
Quadro 8 – Quantidade Produzida (Tonelada) de Manga por Município do Brasil - 2003 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2005) 

Tem-se ainda no Município a produção incipiente de outros produtos agrícolas 

que estão ligados à subsistência do pequeno produtor e também ao mercado interno regional e 

local, como: a castanha de caju, o côco-da-baía, a goiaba, a laranja, o limão e uma produção 

razoável de mamão que atende todo o mercado interno local e parte do regional (Quadro 9). 

Existe também a produção de milho e a produção incipiente de algodão herbáceo, batata-doce, 

feijão, sorgo granífero e tomate que também atendem ao mercado local e regional (Quadro 

10).

Quantidade produzida, Valor da produção, Área plantada e Área colhida da lavoura 
permanente

Município = Ipanguaçu - RN 
Variável = Quantidade produzida 

Ano = 2003 
Lavoura permanente 

Banana (Tonelada) 54.243
Castanha de caju (Tonelada) 20
Côco-da-baía (Mil frutos) 55
Goiaba (Tonelada) 360
Laranja (Tonelada) 54
Limão (Tonelada) 24
Mamão (Tonelada) 675
Manga (Tonelada) 15.000
Quadro 9 – Quantidade Produzida na Lavoura Permanente no Município de Ipanguaçu. – RN - 2003 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2005) 
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Quantidade produzida, Valor da produção, Área plantada e Área colhida da lavoura temporária
Município = Ipanguaçu - RN 

Variável = Quantidade produzida 
Ano = 2003 

Lavoura temporária 
Algodão herbáceo (em caroço) (Tonelada) 655
Batata - doce (Tonelada) 100
Feijão (em grão) (Tonelada) 200
Melancia (Tonelada) 2.800
Milho (em grão) (Tonelada) 1.680
Sorgo granífero (em grão) (Tonelada) 126
Tomate (Tonelada) 1.050
Quadro 10 - Quantidade Produzida na Lavoura Temporária no Município de Ipanguaçu. – RN - 2003
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2005) 

  A cera de carnaúba, que no passado  fez do Município um dos grandes produtores 

do Brasil, agora já não representa quase nenhuma importância econômica, uma vez que sua 

produção é irrelevante - apenas 21 toneladas com o valor de produção de 53 mil reais em 

2003.

Esses números, citados acima, da alta produção econômica das empresas rurais 

situadas no Município são extremamente contraditórios quando se compara aos indicadores 

sociais deste, extremamente baixos, o que o torna um dos municípios com pior qualidade de 

vida – Índice de Desenvolvimento Humano – do Rio Grande do Norte e do Brasil. É 

justamente o porquê dessa contradição que o presente trabalho propõe investigar, analisando o 

crescimento da grande produção agrícola de ponta como elemento que vai refletir na alta 

concentração de renda. 

Essa contradição entre alta concentração de renda e grande produção começa a se 

construir no decorrer da história de Ipanguaçu, já no Período Colonial, quando começa a 

ocorrer, através da distribuição de sesmarias, uma concentração fundiária intensiva. 
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3.1.2   Histórico da Ocupação do Território 

Os primeiros habitantes da região de que se tem notícia foram os índios Tarairiu

(chamados costumeiramente de “tapuias”). Esses silvícolas, que não falavam a língua geral 

dos Tupis, eram também conhecidos como bárbaros. Alguns estudiosos incluem esses grupos 

indígenas no tronco Macro-Jê, devido a traços culturais em comum. Os Tapuias habitavam 

não só os sertões do Rio Grande do Norte, como também os do Ceará  e do Maranhão. 

Tais grupos, que habitavam os sertões do Nordeste, tinham uma vida seminômade 

devido ao clima hostil do sertão. De acordo com as estações do ano, os Tarairiu mudavam seu 

acampamento para lugares que melhor garantissem a sobrevivência, embora mantivessem 

acampamentos regulares dentro de uma área delimitada. Sempre após a época das chuvas, 

com a cheia dos rios, os Tarairiu voltavam para as várzeas dos rios a fim de plantarem 

mandioca, milho, alguns frutos e vários tipos de legumes e abóboras (FERNANDES, 1992; 

MONTEIRO, 2000). 

Notamos, portanto, a supremacia dos chamados ‘meios naturais’ nesse período 

(SANTOS; SILVEIRA, 2001). A Natureza comandava as ações humanas dos Tarairiu, que 

dependiam das chuvas para o regime de deslocamento e plantio.  

 Na região do Baixo-Açu, ficavam situadas as aldeias dos índios Janduís (que 

faziam parte dos Tapuias), das quais, a principal “[...] localizava-se no lugar denominado 

Fura-Boca, uma meia légua ao norte da cidade de Açu.” (FERNANDES, 1992, p.12).  

Apesar da chegada dos portugueses no Rio Grande do Norte em 1501 com a 

fixação do Marco de Touros, a ocupação do litoral só vai realmente se efetivar no final do 

século XVI com a conquista do litoral oriental do Estado onde se encontra situada a sua 

capital. Até a época da invasão holandesa (1633), os portugueses restringiram o processo de 
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colonização somente a essa área, ou seja, a zona da mata, deixando os sertões livres de seus 

domínios. 

Durante a invasão holandesa no Rio Grande do Norte, que durou de 1633 a 1654, 

os índios do interior – chamados na época de “tapuias” - inimigos dos portugueses, tornaram-

se  aliados dos holandeses, na luta contra a sua escravidão e expropriação.

Ainda não atingidos pelo processo de catequese católica, ainda não tendo 
perdido suas terras e conhecedores do resultado dramático da convivência 
entre os brancos portugueses e os indígenas do litoral, esses “tapuia” 
optaram por uma aliança, apresentando um valor militar que foi sabidamente 
utilizado pelos holandeses nos tempos de guerra em que se vivia 
(MONTEIRO, 2000, p.43). 

 Após a expulsão dos holandeses em 1654, ocorre o processo de ocupação e 

povoamento dos sertões do Rio Grande do Norte por meio de doação de sesmarias13. Com 

efeito, a região do Baixo-Açu (Ipanguaçu) começa também a ser ocupada  pelos portugueses, 

tendo a pecuária como a principal atividade econômica. É importante destacar que o 

povoamento dos sertões originou-se tanto pelo crescimento da pecuária  quanto pela 

necessidade de reprimir os indígenas após constantes rebeliões. 

 “Como prêmio por sua participação no processo de expulsão dos holandeses, 

oficiais militares de alta e baixa patente obtiveram concessão de sesmarias nessas áreas por 

parte da Coroa Portuguesa.” (MONTEIRO, 2000). Entre estes, destacava-se João Fernandes 

Vieira, dono de vários engenhos em Pernambuco e famoso por aprisionar índios tapuias na 

guerra contra os holandeses. Como prêmio por sua participação no conflito, recebeu várias 

sesmarias, que, segundo Monteiro (2000), não foram ocupadas efetivamente após a sua 

concessão. Uma delas ficava justamente na ribeira do rio Açú, tendo sido concedida em 1680. 

 Essas doações de sesmarias no interior do Rio Grande do Norte foram feitas de 

forma tão intensa que, em 1695, já se tinha preenchido toda a Capitania com terras doadas, 

não restando mais nada para doar (CASCUDO, 2002).  
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 Além das sesmarias, também existiam os posseiros, que tomavam as terras 

indígenas e se apossavam destas sem a concessão da Coroa, além de também tomarem as 

terras que não estivessem ocupadas pelos sesmeiros. Esses posseiros vinham do Ceará e da 

Paraíba, acompanhando o leito dos rios até chegar no Baixo Açu, na região de Ipanguaçu e 

Açu (CASCUDO, 2002). 

Essa doação de sesmarias e a ocupação que estava ocorrendo no Piranhas-Açu e 

também nos rios Mossoró e Jaguaribe (hoje esse rio faz parte do estado do Ceará), fizeram 

com que os índios que habitavam a região – os Tapuias – fossem perdendo suas terras para a 

pecuária extensiva que estava sendo incentivada pelo governo português para ocupar a região 

e também a sua liberdade, já que muitas vezes os portugueses, quando ocupavam a região, 

faziam as chamadas “Guerras Justas14” contra os indígenas que resistissem à ocupação e 

transformavam estes em escravos. 

 Os indígenas vão reagir de forma violenta a essa ocupação portuguesa. “Em 1687, 

as tribos do Vale do Açu, juntamente com as do Vale do Jaguaribe, levantam-se numa grande 

revolta, chegando a vencer contingentes comandados por Albuquerque Câmara.” 

(FERNANDES, 1992, p.13). Era a Guerra dos Bárbaros, que se constituía num movimento 

de resistência indígena contra a ocupação portuguesa da região, começando pelo Vale do Açu 

e se expandindo pelos sertões do Ceará, Paraíba e Pernambuco. Esse movimento de 

resistência começa em 1687, perdurando até 1726 em algumas localidades. 

 A guerra vai contar com a ajuda de bandeirantes paulistas para ser vencida, tal o 

nível de mobilização indígena, considerado por muitos como a maior revolta indígena do 

Brasil. Alguns bandeirantes eram famosos como o Domingos Jorge Velho, que, além de lutar 

                                                                                                                                                                                    
13 “Instituídas pela Lei de 1375, foram transladadas para o Brasil do regime jurídico português, consistindo na 
concessão de propriedade em terras com o objetivo de fazer progredir a agricultura.” (SUASSUNA, 1997, p.18). 
14 “Guerras Justas” era a forma de conseguir escravizar os índios. No Brasil não se podia escravizar índios 
mansos, índios que já tinham se submetido às missões jesuíticas. Restava ao colonizador, fazer com que os 
indígenas que estavam vivendo da mata, resistissem à ocupação, para poder guerrear e escravizar (MONTEIRO, 
2000).
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contra os indígenas do Vale do Açu e dos sertões do Nordeste, tem no currículo a destruição 

do Quilombo dos Palmares. 

 A guerra  

[...] possibilitou a ocupação, pela pecuária, do Ceará, do Rio Grande do 
Norte, e de quase toda a Paraíba. Várias extensões foram incorporadas 
economicamente a colônia portuguesa, passando a fornecer os animais de 
trabalho e a carne às áreas mais povoadas da Mata Pernambucana e do 
Recôncavo Baiano (ANDRADE, 1998, p.170). 

Somente de 1713 em diante, depois das últimas investidas...dos 
índios...contra os moradores do Assú, mais de um século, portanto, da 
conquista do Rio Grande, foi que a zona de várzea pôde mais ou menos 
estabelecer as suas fazendas de gado  e desenvolver embora que muito 
lentamente, a agricultura, cuidar dos seus incipientes carnaubais,
utilizando-os na feitura das pequenas casas dos agregados, dos índios 
domesticados, na confecção de chapéus, abanos, esteiras e milhões de outros 
utensílios caseiros (MELO, 1940  apud FERNANDES, 1992, p.15, grifos 
nossos).

 Com a anexação das terras indígenas e a consolidação da colonização portuguesa 

no início do século XVIII nos sertões do Rio Grande do Norte, começam a se intensificar as 

disputas por terras, principalmente na ribeira dos rios Açu, Apodi e Jaguaribe. Essas disputas, 

que ocorrem entre bandeirantes paulistas, jesuítas, senhores de engenho de Pernambuco, 

Paraíba, Bahia e Rio Grande do Norte e os oficiais de alta patente que combateram os 

indígenas na Guerra dos Bárbaros, levam à mudança da legislação portuguesa referente à 

concessão de sesmarias, para obrigar quem recebia a terra a produzir, além de levarem à 

limitação da sesmaria, que não poderia ter mais de 3 léguas de comprimento por 1 de largura 

(CASCUDO, 2002; MONTEIRO, 2000). 

Entretanto, enorme era a distância entre o que dizia a lei, elaborada do outro 
lado do Oceano Atlântico, e a realidade dos sertões, onde não havia 
mecanismos para a fiscalização necessária e a terra tomada dos indígenas era 
abundante. Assim, surgiram grandes domínios territoriais – origem primeira 
das grandes propriedades rurais no Brasil de hoje -, uns com base no sistema 
de sesmarias, que se alargavam com a apropriação/incorporação de mais 
porções de terra, desafiando o que determinava a lei, e outros com base no 
sistema de posse, pura e simples, a serem ou não legalizadas mais tarde 
(MONTEIRO, 2000, p.78-79). 
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Um exemplo da falta de fiscalização reinante no sertão do Rio Grande do Norte 

naquela época foi a invasão do sesmeiro Antônio da Rocha Pita, da Bahia, que, com a ajuda 

de 40 vaqueiros seus, tentou expulsar da ribeira do Açu os colonos que lá procuravam 

estabelecer suas fazendas de gado (MONTEIRO, 2000). 

A partir desse momento, já se nota uma valorização e uma disputa sobre as terras 

férteis das várzeas desse rio. A Renda Diferencial I, de que tratamos no capítulo anterior, que 

se baseia em grande parte na fertilidade do solo, já começa a seduzir e valorizar a terra na 

várzea do citado rio, na área dos atuais municípios de Ipanguaçu e Açu. 

Nessa época, as antigas datas de sesmarias subdividiam-se em faixas transversais 

ao rio, de modo a aproveitar vazantes, várzea e tabuleiro e de forma que todas as terras 

tivessem uma área de várzea disponível. 

 Com a expulsão dos índios e a fixação dos colonos na região do Vale do Açu, a 

pecuária passa a ser a principal atividade econômica da região.  Uma prova disso é que, no 

ano de 1775, a ribeira do Açu, com a freguesia de S. João Batista do Açu (hoje município de 

Açu), era a freguesia que tinha o maior número de fazendas de gado de toda a Capitania do 

Rio Grande (hoje Rio Grande do Norte). Eram 90 fazendas de gado, ficando o segundo lugar 

com a freguesia de Caicó, com 70 fazendas de gado. Além do gado, na região do Vale do 

Açu, tinha-se também como complemento uma produção de alimentos de subsistência 

protegido por travessões15: feijão de corda, milho, fava, sorgo, jerimum, melão, melancia, 

banana e batata doce. Junto com essa produção de subsistência, também se tinha a pesca do 

curimatã, da traíra, do piau, da piranha ou do tucunaré (FERNANDES, 1992). 

 Nessa época, mais precisamente no ano de 1766, funda-se o município de Açu (do 

qual depois se desmembraria Santana do Matos e Ipanguaçu), como um importante centro 

                                                          
15 Travessões – cercavam as manchas úmidas de maior extensão para a agricultura. “Dentro do travessão a 
agricultura era feita livremente e o gado só poderia aí permanecer, se cercado ou preso.” (ANDRADE, 1998, 
p.175).
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comercial, produtor de gado e como uma rota de gado para Olinda e Recife (VALENCIO, 

1995).

 Em meados do século XVIII, surge no Vale do Açu a indústria da carne seca. Essa 

opção econômica resultou da associação da atividade pecuária praticada na região com o 

clima e a proximidade das salinas e do porto. Eram  

pequenos estabelecimentos, chamados de ‘oficinas’, estabeleceram-se às 
margens dos rios Assú e Mossoró, onde havia salinas que eram exploradas 
desde o século XVII, e passaram a produzir carne de gado salgada a ser 
exportada para outras capitanias, através de Pernambuco (MONTEIRO, 
2000, p. 85). 

 Essas oficinas de carne seca faziam com que o gado fosse beneficiado no local, 

em vez de fazer longas jornadas até o local de consumo, garantindo com isso a 

comercialização da carne e diminuindo as perdas. Nessas jornadas, o gado vivo emagrecia, 

muitos morriam e tinha que se pagar para uma nova engorda perto do local do consumo do 

gado e fazendas de terceiros. Em 1788, Pernambuco proibiu o funcionamento dessas oficinas 

no Rio Grande do Norte por faltar gado vivo para ser usado como força motriz nos engenhos. 

A seca de 1790-92 também ajudou a acabar com essas oficinas, porque contribuiu para 

dizimar muitos rebanhos na região (MONTEIRO, 2000). 

No final do século XVIII, a Revolução Industrial inglesa, ante a necessidade de 

mais algodão – matéria-prima para suas indústrias –, vai estimular a cotonicultura em 

diferentes áreas, incluindo o sertão nordestino. Esse estímulo vai se dar sobretudo pela 

interrupção do fornecimento do algodão que vinha dos Estados Unidos, devido à Guerra de 

Independência (1776-1783). A partir daí, o Rio Grande do Norte e o Vale do Açu começam a 

produzir algodão para exportação junto com a pecuária extensiva, formando o binômio gado-

algodão. (MONTEIRO, 2000) 

 O cultivo do algodão, que era nativo da região, já era feito pelos indígenas, mas 

para uma agricultura de auto-abastecimento. O algodão depois ficou  característico das 
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pequenas e médias propriedades, embora fosse usado também nas grandes fazendas que 

exploravam esse binômio, em regime de parceria ou de arrendamento sob formas tradicionais 

de cultivo, e com a utilização de muitos mecanismos de exploração (FERNANDES, 1992). 

Nas grandes propriedades rurais, os senhores permitiam, em troca de um 
pagamento, que lavradores ocupassem pequenos lotes de terra com suas 
roças e criações, plantando algodão. O pagamento podia ser feito em 
produto, quando o lavrador era o “parceiro” que entregava parte de sua 
colheita; em dinheiro, quando o lavrador era o “foreiro” ou arrendatário; ou 
em trabalho, quando o lavrador era um simples morador de condição 
(MONTEIRO, 2000, p.103). 

Nota-se já nesse momento a existência de rendas da terra pré-capitalistas. Estão 

presentes no cultivo do algodão as três rendas pré-capitalistas, a saber: a renda em trabalho, a 

renda em produto e a renda em dinheiro. A existência dessas rendas nos remete à situação da 

terra na região, concentrada nas mãos de poucos por meio de recebimento de sesmarias ou por 

meio da posse autoritária, ficando, assim, muitos sem acesso à terra e se sujeitando a ser 

parceiro, arrendatário ou morador de condição,  enriquecendo o proprietário da terra por meio 

da mais-valia retirada da produção.  

Com a intensificação do cultivo dessa fibra na região do Vale do Açu, vai se dar 

um incremento no processo de povoamento da região e também um progressivo fenômeno de 

expropriação, que compreendia desde a abolição do uso de áreas comuns, à grilagem e 

aforamentos em terras públicas que se somavam aos latifúndios existentes.  Intensificava-se 

assim a concentração de terras na região. 

A partir de 1865 em diante, a lavoura do algodão supera a da cana.  

Em 1866, já subia a safra para 140.000 arrobas. E passou, desde então a ser 
uma cultura de área bastante grande e de maior importância econômica da 
Província. A Guerra da Secessão nos Estados Unidos da América, 1862/65, 
impediu sua exportação de algodão para a Inglaterra, e o Rio Grande do 
Norte passou a vender o produto à Inglaterra, o que impulsionou sua maior 
produção (SANTOS, 2001a, p.122). 

 A região do Vale do Açu era não só produtora, mas no início do século XX, 

passou também a beneficiar o algodão, que nessa época era exportado e também vendido para 
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as indústrias do sudeste do País. Em 1920, Santana do Matos (que depois ia dar origem ao 

município de Ipanguaçu) tinha 20 descaroçadores de algodão movido a força animal. Já em 

1940, o mesmo município tinha oito estabelecimentos industriais de beneficiamento dessa 

fibra (SANTOS, 2001a). Com a implantação desses estabelecimentos industriais de 

beneficiamento de algodão e suas máquinas de produção a partir do início do século XX, a 

região do Vale do Açu já começa a se inserir no período denominado por Santos e Silveira 

(2001) de “meio técnico”. 

 Com o algodão valorizado e com o avanço dos proprietários de terras que também 

tinham maquinismos para beneficiar o algodão, ocorreu uma exploração maior do parceiro, do 

“meeiro” (que produzia na terra do proprietário e ao final tinha que pagar a metade da 

produção pelo uso da terra). Os proprietários de terras que tinham maquinismos  

passaram a arrendar a terra mediante a exigência de que os lavradores lhes 
vendessem também a outra metade do produto que a estes pertencia. Dessa 
forma, os proprietários que monopolizavam o beneficiamento acabavam 
ficando com todo o algodão produzido pelos “meeiros”, revendendo-o, já 
beneficiado, e portanto mais caro, às casas exportadoras (MONTEIRO, 
2000, p. 181).

 Com isso, aumentou a extração da mais valia que era retirada pela renda pré-

capitalista em produto, e era retirada também pelo proprietário de terras que forçava o meeiro 

a vender a produção para ele, que beneficiava a produção e vendia as casas exportadoras, 

ganhando muito mais. 

No final do século XIX e início do século XX, durante o período do Ciclo da 

Borracha, tinha-se no Vale do Açu a extração de látex da maniçoba, árvore gomífera que 

existia no Vale, o que vai proporcionar um novo processo de expropriação, com a expulsão de 

pequenos proprietários e uma intensificação da concentração fundiária (FERNANDES, 1992). 

 Nesse mesmo período, deu-se a intensificação da exploração da cera de 

carnaúba no Vale do Açu, que, além de favorecer a ocupação da região, favoreceu também a  
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[...] concentração de terras pela incorporação de pequenos carnaubais às 
propriedades maiores. O processo mais forte deu-se principalmente no 
período entre as duas Grandes Guerras, quando o mercado internacional 
definiu um preço bastante compensador para quem comercializava o 
produto (FERNANDES, 1992, p.18). 

 A carnaubeira, árvore característica das várzeas, também é chamada de “árvore da 

providência”, em função dos seus atributos. Dela se aproveita tudo, desde o palmito, o 

coquinho que serve de ração, a madeira que é usada nas construções de casas, as raízes, que 

têm propriedades cicatrizantes. Mas o que realmente tinha valor no mercado internacional e 

que chamou a atenção para essa planta foi a extração da cera, a qual serve para o feitio de 

cosméticos, como creme e batons, de polidores, de revestimentos, de lubrificantes, além de 

produtos de limpeza, cápsulas para comprimidos, papel carbono etc. (GLOBO RURAL, 

2005).

 A exploração da cera se intensifica mais com a alta do preço  

no transcorrer da Segunda Guerra Mundial com a demanda das forças 
armadas, que a usavam como lubrificante de motores, protetor de 
armamentos no inverno e explosivos, entre outras aplicações. Virou produto 
estratégico. O quilo de cera bruta chegou a valer 26 dólares (cerca de 70 
reais ao câmbio atual, descontada a inflação)[...] (GLOBO RURAL, 2005, 
p.54).

 Para enriquecer com essa produção, era necessário ter entre 43 e 72 ha cobertos 

com 43.000 e 72.000 pés de planta em estado produtivo. “Quem possuía uma propriedade de 

carnaubais era considerado um potentado, um marajá da Índia ou um desses risonhos donos 

de poços petrolíferos de algum Emirado Árabe.” (SOARES, 2002, p.87). 

Com esse valor alto da cera de carnaúba, o processo de expropriação dos 

pequenos proprietários foi intensificado, ao ponto de lutas por terras serem constantes nesses 

períodos, com até o emprego de pessoas para pastorar os carnaubais dos invasores que 

entravam para cortar a folha de carnaúba e retirar a cera.  

Com a queda do preço internacional desse produto, em meados da década de 

1970, por causa da entrada do mercado de ceras sintéticas, mais baratas, e por causa do 
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regime de oligopólio imposto pelos países importadores, tem-se uma evolução da produção 

agrícola no Vale do Açu, que passa a se utilizar da irrigação de forma mais ampla. 

 O processo de evolução da irrigação no Baixo-Açu (região onde se encontra 

Ipanguaçu) é estruturado por Silva (1992), que o faz identificando três períodos: o que 

antecede a 1969, o compreendido entre 1969 a 1979 e o período pós-1979.

 Assim, até 1969, tem-se o período em que se verificaram os primeiros registros 

históricos da Agricultura na várzea do Vale. Esse período se caracteriza pelo uso tradicional 

das áreas de várzea para a extração da cera de carnaúba, da produção de culturas alimentares 

(milho e feijão) e de uma pecuária de pequeno porte.  

O Quadro abaixo retrata, segundo o Censo de 1950, a realidade do município de 

Ipanguaçu com relação às suas principais atividades econômicas à época:  

Temos como a principal cultura do Município o algodão, que representava, em 

1950, cerca de 75% do total da produção agrícola, ficando em segundo lugar a batata-doce e 

depois a banana, o milho e o feijão.  

Produtos Unidade Quantidade Valor (Cr$ 1.000) 
Algodão Tonelada 825 8.250

Batata-doce Tonelada 1200 1.200
Banana Cacho 14000 560
Milho Saco 60 kg 2600 390
Feijão Saco 60 kg 1920 384

Quadro 11 - Principais produtos da agricultura de Ipanguaçu - 1950
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1960) 

Com relação à pecuária, notamos, no Quadro 12, que o gado continuava a ter sua 

importância em Ipanguaçu  (mais de 7500 cabeças de gado), representando também como o 

rebanho de maior valor monetário, seguido do rebanho suíno, embora este não fosse o 

segundo maior rebanho de cabeças.  
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População Pecuária Quantidade (cabeças) Valor (Cr$ 1.000) 
Bovinos 7.500 30.000
Eqüinos 600 1.800
Asininos 2.700 1.350
Muares 400 400
Suínos 2.800 1.960
Ovinos 3.900 1.170

Caprinos 4.800 1.440
Quadro 12 - Pecuária do Município de Ipanguaçu - 1950
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1960) 

Com relação à atividade extrativa, em 1955, de acordo com a Enciclopédia dos 

Municípios (1960), a cera de carnaúba já era intensamente praticada em Ipanguaçu. Nesse 

ano, tinham sido produzidos cerca de 105.000 quilogramas de cera no valor de 4.200 milhares 

de cruzeiros, o que representava metade do valor da produção de algodão do Município. 

Com relação à irrigação, Silva (1992, p.16-17) observa que:  

esse período é caracterizado pelo desenvolvimento de práticas de irrigação 
bastante rudimentares evoluindo de simples cultivos inundados nas várzeas 
até a prática de aguação em terrenos mais elevados. São áreas de vazantes 
onde se plantavam o feijão, a batata-doce e o capim para a alimentação do 
pequeno criatório. Registra-se também, nos limites desse período, o uso de 
moto-bombas para fins de irrigação, porém em escala bastante reduzida. 

 Indo na mesma direção, Andrade (1998) afirma que foi no Governo de Juscelino 

Kubitscheck que se passou a financiar os proprietários que quisessem adquirir moto-bombas, 

adquiridas por muitos pequenos proprietários do Vale do Açu para irrigar as várzeas. Depois, 

por falta de conservação desse equipamento (a substituição de peças era difícil e a assistência 

técnica praticamente não existia), o surto agrícola amainou. 

Quanto ao período compreendido entre 1969-1979,  “registra-se a combinação da 

exploração dos carnaubais com a agricultura irrigada de algodão herbáceo (em áreas nunca 

superiores a 15 ha), bananeiras e capineiras, também em pequenas áreas, menores que 5 ha)” 

(SILVA, 1992, p.17).

Nesse período, inaugura-se o processo de modernização da agricultura da várzea 

com a entrada da Empresa Agropecuária ‘Knoll’ (1971), que utiliza a irrigação com fins 
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exclusivamente comerciais. Com a chegada dessa Empresa, incrementa-se a difusão de 

práticas irrigadas em Ipanguaçu. 

No período Pós-1979, se apresenta-se como marco o início das obras de 

implantação do “Projeto Baixo-Açu” com a construção da Barragem ‘Armando Ribeiro 

Gonçalves,’  prolongando-se até os dias atuais. O referido Projeto tinha o objetivo de 

implantar na região do Baixo-Açu uma agricultura de mercado, em bases empresariais e com 

razoável nível de produtividade. É sobre esse período que vamos falar no próximo item 

enfocando a construção da Barragem e o Projeto Baixo-Açu.

3.2 ANOS 80: “REVOLUÇÃO VERDE” E CONCENTRAÇÃO FUNDIÁRIA

 Neste capítulo, vamos abordar a efetiva chegada da Revolução Verde, da 

modernização da Agricultura em Ipanguaçu. Essa chegada vai ser viabilizada com a ajuda de 

políticas públicas que vão transformar a região através da construção de um fixo, a Barragem 

de Açu.

Com a construção dessa Barragem, tem-se viabilizado o suporte básico para se 

irrigar a região, a infra-estrutura básica. Depois de terminada a construção, grandes grupos 

agroindustriais vão entrar em Ipanguaçu inserindo o Município no contexto da Revolução

Verde, alterando de vez a forma de produzir, a produtividade, a forma de retirar a renda da 

terra, e a relação do lugar com o global. Também vai se alterar profundamente o mercado de 

terras, com uma intensiva concentração fundiária.  
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3.2.1  Projeto Baixo-Açu

A construção da Barragem de Açu, através do Projeto Baixo-Açu, vai se dar em 

um contexto de políticas públicas que são direcionadas para viabilizar a Revolução Verde, a 

Modernização da Agricultura no Nordeste. 

 Essa Revolução consiste (como já vimos no primeiro capítulo) num grande 

crescimento de produtividade e de quantidade na agricultura por meio do uso de tecnologias, 

como os tratores agrícolas, técnicas de irrigação, defensivos químicos, variedades de 

sementes, aviação agrícola, computadores, novos métodos de gestão etc. De um lado da 

produção, vai se ter a Indústria Produtora de Insumos com fertilizantes, defensivos e 

corretivos, e do outro, vai se ter a Indústria de Bens de Capital, com tratores, colheitadeiras e 

equipamentos de irrigação. 

Essa chamada industrialização da Agricultura vai ser dirigida por grandes 

Empresas Multinacionais com o apoio de organizações supranacionais como o Banco 

Mundial, que vai ajudar na implementação dessa Revolução, a qual vai ser altamente danosa 

para os pequenos produtores, uma vez que vai aumentar a dependência destes com relação às 

grandes empresas fornecedoras de insumos (SHIVA, 2003). 

 No Brasil, na década de 1970, o Governo Autoritário vai implementar através de 

um conjunto de políticas públicas um programa de modernização do campo que está de 

acordo com os dizeres da Revolução Verde. No início da década de 1970, esse Governo já 

implementa o I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), que tem como programas 

principais: o Programa de Redistribuição de Terras (PROTERRA) e de estímulo à 

agroindústria do Norte e Nordeste que visava, entre outras coisas, à expansão da agroindústria 

e à da exportação, e o Programa de Integração Nacional (PIN), que continha, entre suas 
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principais linhas de ação, um plano de irrigação no Nordeste, destinado ao aproveitamento 

dos vales úmidos e à elevação da produtividade na faixa semi-árida, assim como à 

implantação de corredores de exportação no Nordeste (SOUZA, 1997). 

 Vai ser principalmente através do PIN que o Estado induzirá um processo de 

modernização agrícola no Nordeste. No II PND, na segunda metade da década de 1970, vai 

ser financiado pelo PIN o I Plano Plurianual de Irrigação, em 1978 (VALENCIO, 1995). 

 Esse Plano possibilitou a generalização de empreendimentos privados de 

irrigação, através da facilitação do acesso à água, empreendimentos esses que usavam 

técnicas modernas. O Estado Autoritário também estava sedento de divisas para pagar a 

dívida com o FMI, por isso incentivou a agroexportação em bases modernas, investindo em 

fixos que dessem uma infra-estrutura para essa nova agricultura (VALENCIO, 1995). 

 O Programa Plurianual de Irrigação incluiu 36 Projetos do DNOCS localizados no 

Polígono das Secas, havendo prioridade de verbas para os Projetos situados nos Vales 

Úmidos, a saber: Gurgéia e Parnaíba, no Piauí; Acaraú e Jaguaribe, no Ceará; Itapicuru e rio 

das Contas, na Bahia e Açu e Apodi, no Rio Grande do Norte. Foi nesse contexto do 

Programa citado que foi construída a Barragem “Armando Ribeiro Gonçalves” que iria servir 

de suporte para a entrada de Ipanguaçu na Revolução Verde, na Modernização da Agricultura, 

e, conseqüentemente, em uma agricultura de mercado com bases empresariais. 

 Segundo Santos e Silveira (2001), nessa época da implantação de importantes 

capitais fixos que são adicionados ao território, como a Barragem de Açu, o território passa a 

ganhar

novos conteúdos e impõe novos comportamentos graças às enormes 
possibilidades de produção e sobretudo da circulação dos insumos, dos 
produtos, do dinheiro, das idéias e informações, das ordens e dos homens. É 
a irradiação do meio técnico-científico-informacional que se instala sobre o 
território, em áreas contínuas no Sudeste e Sul ou constituindo manchas e 
pontos no resto do país (SANTOS, 2001, p.52, grifos nossos). 
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Essa Barragem vai viabilizar a irradiação do meio técnico-científico-

informacional, vai viabilizar a Revolução Verde, a modernização da Agricultura e do 

Capitalismo Agrário, naquela mancha onde está localizado Ipanguaçu, no meio do semi-árido 

nordestino.

 O espaço local com a emergência da Barragem vai ser requalificado e passa a 

atender sobretudo aos interesses dos atores hegemônicos da Economia, passando a incorporar 

o espaço da produção globalizada (SANTOS, 2002a). 

 Até a Barragem de Açu ser construída e haver essa inserção da região no Mundo 

Globalizado, temos um longo processo histórico que começa na década de 1930 com estudos 

realizados pela Inspetoria de Obras Contra as Secas (IFOCS).

 Desde o final da década de trinta (1937-1939),  

o Vale do Açu vinha tornando-se objeto de estudo e de sondagens em 
campo, realizados pela antiga Inspetoria de Obras Contra as Secas – IFOCS, 
na procura de uma melhor solução para o disciplinamento do rio Açu que, 
com suas cheias, chegava a inundar povoados. Com essas sondagens, 
buscava-se encontrar um local adequado para uma acumulação d´água que 
possibilitasse um programa mais intensivo de irrigação (FERNANDES, 
1992, p.43). 

 O primeiro local escolhido para se fazer uma barragem foi o boqueirão chamado 

“Barra de Oiticica”, que ficava situado entre o município de Jucurutu e Barra de Santana. Esse 

local tinha uma boa fundação em laje exposta por todo o boqueirão, e, por isso, no caso de 

indenização de terras, os gastos com indenização seriam menores, já que inundava uma área 

menor pelo estreitamento da bacia hidráulica. Além do mais, haveria também um melhor 

aproveitamento da bacia de irrigação (FERNANDES, 1992). 

 Fernandes (1992, p.45) conta que “em 1954, o Decreto Presidencial nº. 36.370/54, 

de 21 de outubro, assinado pelo então presidente João Café Filho, declarava de utilidade 

pública a área do terreno necessária à construção do Açude Público de Oiticica, no município 

de Jucurutu, no Rio Grande do Norte. A área tinha a dimensão de 143.062.500 m²”. 
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 No local demarcado como de utilidade pública pelo citado Presidente, começa a se 

fazer um campo de pouso para aviação nas proximidades do Açude “Oiticica” e uma vila de 

trabalhadores. Mas, em plena construção desta, as obras foram abandonadas por falta de 

verbas.

 Somente em inícios da década de 1960, é que técnicos dos Estados Unidos em 

visita ao Nordeste, em um convênio com a SUDENE, recomendam a continuação do Projeto 

do Açude “Oiticica”. (FERNANDES, 1992). 

 Durante o período de 1967 a 1971, ocorre um novo estudo na Bacia do rio Açu, 

encomendada pelo DNOCS à empresa HIDROSERVICE, que aponta um novo lugar para a 

construção do Açude: o lugar entre o norte do município de São Rafael e o sul do então 

município de Ipanguaçu (hoje, o sul do município de Ipanguaçu se emancipou formando um 

novo município chamado Itajá). A futura barragem ganha o nome “Armando Ribeiro” em 

homenagem ao alto funcionário (engenheiro), morto na época. (SANTANA, 1997; 

FERNANDES, 1992). 

  A Barragem de Açu começa a sair do papel com o Decreto nº. 76.046, de 29 de 

julho de 1975, que declarava de utilidade pública uma área de aproximadamente 158.476,84 

ha. Mas essa Barragem era apenas uma das fases do chamado Projeto Baixo-Açu, que estava 

começando a ser implementado (SANTANA, 1997). 

 Esse Projeto foi concebido como um conjunto de três fases distintas, segundo 

Silva (1992), a saber: 1ª Fase - correspondeu à construção da Barragem “Armando Ribeiro 

Gonçalves”, no leito do rio Piranhas-Açu, com capacidade para acumular uma estimativa de 

2,4 milhões de m³ de água e um prazo de execução de três anos; 2ª Fase - correspondente ao 

assentamento,  a montante da Barragem, da população desalojada pela inundação das terras. 

Como forma de sobrevivência, as famílias seriam beneficiadas com a implantação de um pólo 

pesqueiro; e finalmente a 3ª Fase - que constaria da instalação, na Bacia de Irrigação, a 
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jusante da Barragem, do Projeto de Assentamento de Irrigantes, numa área de 22.000 ha, em 

áreas aluvionais.

Em 1975, começa a vir a público o teor do Projeto de Irrigação, a ser implantado 

na região pelo Governo do Estado e o DNOCS: 

A meta global do projeto seria irrigação de 22 mil hectares, mas, até 1979, 
previa-se atingir 8 mil hectares, o que possibilitaria o assentamento de mil 
empresas familiares, 3500 empregos diretos e 1450 indiretos, com uma 
produção prevista de arroz, amendoim, trigo, tomate, cebola, banana, uva, 
maracujá e forrageiras (FERNANDES, 1992, p.48). 

  Segundo Fernandes (1992), o DNOCS, no I Simpósio de Desenvolvimento do 

Vale do Açu, em janeiro de 1977, passava as seguintes informações sobre o Projeto Baixo-

Açu: para a Bacia de Irrigação, a proposta inicial era a de assentamento de 2.812 famílias, 

sendo que, na primeira fase do Projeto, seriam irrigados 7.000 ha na margem direita do rio 

Açu; na segunda fase, seriam irrigados, no prazo de quatro anos, 8.000 ha na margem 

esquerda do rio no trecho Açu-Pendências; e na terceira fase, no prazo de seis anos, seriam 

irrigadas mais 7.000 ha na região do Tabuleiro. O Projeto de Irrigação iria beneficiar mais de 

3500 colonos, que estariam cultivando suas terras com uma moderna tecnologia, dentro de 

mais seis a oito anos, tempo necessário para a total implantação do Projeto. O colono 

desapropriado teria vantagem na seleção para colono do perímetro irrigado, a ser feita por 

técnicos do DNOCS. Os órgãos  financiadores seriam os Bancos do Brasil e do Nordeste. 

  O referido Projeto também tinha o objetivo de implantar na região do Baixo-Açu 

uma agricultura de mercado, em bases empresariais e com razoável nível de produtividade. 

No ano de 1975, é dado início ao processo de desapropriação nas áreas de 

influência do Projeto Baixo-Açu. Dos vários municípios atingidos por esse processo, 

Ipanguaçu iria ser o único a ser atingido duplamente, com desapropriações na área de 

construção do reservatório (4931 ha) e na área onde iria funcionar o perímetro de irrigação, 

(10.362 ha) (Quadro 13).
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Área Afetada (ha) 
Reservatório Total  

Município Superfície
Territorial
(ha)

Perímetro de Irrigação
Desap. Inund. Desap. Inund.

São Rafael 
Jucurutu
Ipanguaçu
Açu

44.300
99.900
60.600
151.000

-
-

10.362
-

20.636
10.152
4.931
5.510

9.665
4.278
2.311
2.846

20.636
10.152
15.293
5.510

9.665
4.278
2.311
2.846

Total 355.000 10.362 41.337 19.100 51.799 19.100
Quadro 13 - Projeto Baixo-Açu. Áreas diretamente atingidas pelo projeto
Fonte: DNOCS (1979 apud VALENCIO, 1995). 

Em meados de 1970, iniciou-se o processo de desapropriação executado pelo 

DNOCS de 3.955 famílias, sendo 1.262 na região do Projeto de Irrigação, e 2.693 na Bacia 

Hidráulica, chegando a um total de 20.250 pessoas (VALENCIO, 1995).  

Para os desapropriados, o Governo criou 13 assentamentos rurais localizados a até 

50 km do centro da cidade de Ipanguaçu, “[...] mas, sem suporte técnico, fincados em solos 

rasos sobre cascalho, não aráveis e com concentração de sais, não alcançados pela irrigação, a 

produção, senão a própria sobrevivência, viu-se ameaçada”. (VALENCIO, 1995, p.74). Outra 

parte foi transferida para lotes no município de Serra do Mel (FERNANDES, 1992). 

Paralelo a esse processo, o Governo suspende o financiamento da produção 

agrícola, feito pelas agências do Banco do Brasil na região do Baixo-Açu, ordenando também 

o bloqueio do cartório para a alienação de imóveis. 

A suspensão de financiamentos desde 1975 pelo Banco do Brasil, para 

investimentos na área desapropriada, vai acarretar desvalorização da área e redução dos 

valores das indenizações a serem pagas. O bloqueio do cartório para a alienação de imóveis 

poderia ser de grande valia para a proposta de distribuição de terras, como poderia servir, 

como hoje se constata, para uma posterior concentração de terras em áreas beneficiadas com 

os recursos do Setor Público (FERNANDES, 1992).
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Com esses atos e desapropriações, o Governo estava formando assim uma nova 

conformação da estrutura fundiária dos municípios atingidos, principalmente Açu e 

Ipanguaçu. Mas vai ser com a presença de agentes do grande capital, comprando terras, que se 

vai possibilitar o estabelecimento de um mercado de terras, cuja dinâmica jamais tinha sido 

imaginada na região. 

A estrutura fundiária, que já era extremamente concentrada antes do Projeto 

Baixo-Açu, de acordo com o Censo Agropecuário de 1970, apresentava-se da seguinte 

maneira: dos 9.504 estabelecimentos que ocupavam uma área total de 837.632 ha, 38,9% 

possuíam tamanho menor que 10 ha e ocupavam apenas 1.8% da área total; 46,6% possuíam 

área de 10 a 100 ha e ocupavam 18,3% da área total; 13,3% possuíam área de 100 a 1.000 ha 

e ocupavam 40,2% da área total; 1,2% dos estabelecimentos possuíam área superior a 1.000 

ha e ocupavam 39,9% da área total.    

Com a implantação do Projeto e a construção da Barragem “Armando Ribeiro”, 

registra-se um descumprimento geral do objetivo de implantar um perímetro irrigado para os 

desapropriados e para os agricultores da região. O que se vê é um atraso de mais de dez anos 

para a implantação do primeiro perímetro irrigado, em 1992, com apenas pouco mais de 5000 

ha.

Na verdade, o Estado só colocou em prática a 1ª Fase do Projeto Baixo-Açu, que 

foi a construção da Barragem “Armando Ribeiro Gonçalves”, iniciada em 1979 e concluída 

em maio de 1983. As duas outras Fases foram “esquecidas”.  

A 2ª Fase, com o assentamento da população a montante da Barragem e o Pólo de 

Piscicultura, foi esquecida, sendo que boa parte da população desapropriada ficou em casas de 

madeira em situação desfavorável, em assentamentos, sem água, banheiro e com terra infértil. 

A 3ª Fase, com o Projeto de Irrigação a jusante da Barragem  - projeto que, 

segundo a propaganda do próprio órgão, viria a beneficiar mais de 3500 colonos diretamente 
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com um perímetro irrigado que chegaria a mais de 20.000 ha - foi esquecida. Não sendo 

concretizadas as desapropriações da área do perímetro irrigado e não se fazendo perímetro 

irrigado nenhum, desencadeou-se uma correria de grupos empresariais nacionais atraídos pela 

potencialização das possibilidades de irrigação na região de Ipanguaçu e Açu.

Até alguns grupos multinacionais se interessaram pela área e foram sondados pelo 

então Governador Lavosier Maia, que viajou para Honduras e Costa Rica (onde estão 

instaladas as maiores multinacionais exportadoras de banana, como a Del Monte Fresh 

Produce), logo no início da construção da Barragem. A Multinacional United Brends, por

exemplo, indicou que a região do Baixo-Açu tinha as melhores condições do Planeta para o 

cultivo da banana. (FERNANDES, 1992). 

Uma Multinacional do setor de bananas, inclusive, se interessou em plantar 

banana e queria 3.000 ha, propondo-se também a supervisionar mais 10.000 ha de produção 

dessa fruta na região do Baixo-Açu (FERNANDES, 1992). 

Apesar dos contatos com essas empresas no início da construção da Barragem, 

nenhuma Multinacional se instalou no Baixo-Açu nessa época. Somente com a Del Monte 

Fresh Produce, na década de 1990, é que vamos ter a entrada do grande capital estrangeiro 

exportador de banana. 

O que na verdade o Projeto Baixo-Açu propunha, e conseguiu realizar, foi

a reversão do padrão de utilização dos solos do Vale, o que compreenderia a 
eliminação de grande parcela da atividade econômica preexistente, como a 
agricultura de subsistência e a mineração, tidas como obstáculos a ser 
transpostos já desde a construção da barragem [...] (VALÊNCIO, 1995, 
p.66).

Com a Barragem, a mineração que existia no município de São Rafael, o maior 

prejudicado, com mais de 20.000 ha desapropriados, foi literalmente por água abaixo, com o 

quase desaparecimento dessa atividade. 
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A agricultura de subsistência também diminuiu muito com a Barragem e depois 

dela, com as compras de terras pelas grandes empresas rurais interessadas em produzir 

monoculturas para exportação ou para o mercado interno. 

Muitos agricultores que moram ainda hoje na região de terras de várzea de 

Ipanguaçu se lembram do que a construção da Barragem trouxe de efetivo para eles. Alguns 

têm o que comemorar;  outros, nem tanto: 

[...] antes da barragem aqui tinha muitas vazantes, agora acabou-se 
vazante, acabou-se tudo (informação verbal)16.

[...] antes da barragem, esse rio irrigava muita povo em vazante, era uma 
riqueza de vazante pro povo, sabe [...] as vazante era lá dentro do rio, todo 
mundo quando tinha, ou terra arrendada, ou que fosse proprietário, onde 
passava aquele rio, todo mundo ia plantar a sua vazante de feijão e batata, 
uma fartura de feijão e batata [...] (informação verbal)17.

Esses agricultores citados se lembram, com emoção, do tempo em que eles tinham 

as vazantes - as terras que ficam no leito do rio - produzindo. Hoje, sem o movimento de 

cheias e secas do rio (disciplinado hoje com a Barragem), que proporcionavam a agricultura 

no verão, as vazantes não produzem mais. 

Além disso, a Barragem vai provocar profundos impactos ambientais na região, 

tais como: aumento da capacidade erosiva do solo de aluvião, devido este não receber mais 

água e nutrientes do rio, o que acontecia em épocas de cheias; aumento da potencialidade de 

salinização; prejuízo para a ictiofauna (peixes) da região, com o término das migrações do 

curimatã e piau, peixes de migravam dos lagos da região para o rio a fim de desovarem. Com 

a Barragem, essas migrações não acontecem mais pela ausência de cheias que interliguem o 

rio e as lagoas; mudança de ambiente aquático de lótico (relativo a água movente) para lêntico 

(relativo a água parada) e mudança também na freqüência de peixes endêmicos, que caiu para 

2,5%, enquanto as espécies introduzidas (como a tilápia, tucunaré) aumentaram para 97,5%; 

                                                          
16 Informação obtida através de entrevista com o morador Francisco Fonseca da Cunha do Sítio Olho Dágua em 
Ipanguaçu – RN, na data de 24 de Fevereiro de 2005. 
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rápido processo de extinção das matas, com o aproveitamento das terras para fins de produção 

agrícola e o desaparecimento de mais de 5000 ha de matas de carnaúba (VALENCIO, 1995).  

Logo depois da inauguração da Barragem, em 20 de maio de 1983, tem-se o início 

da vinda dos grandes grupos para a região do Vale do Açu, enquanto o Governo se ‘esquece’ 

dos projetos de assentamentos dos colonos. 

3.2.2  Vinda das Agroindústrias 

Com o início da construção da Barragem de Açu, observa-se o começo de um 

processo de modernização da Agricultura no município de Ipanguaçu. Esse processo ocorre 

com a entrada de diversas empresas agrícolas no Município, pois é a partir da inauguração da 

Barragem que vai haver as condições necessárias para que a agricultura irrigada, com todas as 

suas técnicas, funcione. 

 Com efeito, vai se dar em Ipanguaçu a expansão do meio técnico-científico-

informacional. Este, segundo Santos e Silveira (2001), se expandirá de forma seletiva com o 

reforço de algumas regiões e o enfraquecimento relativo de outras.  

 Além da Barragem, outras vantagens locacionais levaram as empresas a se 

instalarem em Ipanguaçu. Dentre elas, podemos destacar a alta fertilidade de sua terra de 

várzea, a proximidade com os portos de Natal e Fortaleza, essencial para o escoamento 

nacional e principalmente internacional da produção e seu sistema viário que já interligava 

Ipanguaçu às principais rodovias do País. 

                                                                                                                                                                                    
17 Informação obtida através de entrevista com o morador Manoel Antônio Frutuoso do Sítio Baldum em 
Ipanguaçu na data de 24 de Fevereiro de 2005. 



117

 Com a chegada dessas empresas, observa-se um processo de reorganização 

produtiva do território, onde o processo de produção agrícola de Ipanguaçu vai ser totalmente 

rearranjado. Vai ocorrer, no período de 1979 a 1986, uma transição entre a produção de 

alimentos e a fruticultura irrigada, com a redução da área improdutiva e o aumento do 

emprego do insumo (120%) e da força de trabalho (400%) (VALENCIO, 1995). 

 Esses dados nos dão uma visão clara de transformação do município de 

Ipanguaçu, que a passos muito largos vai se incorporando aos paradigmas da Revolução 

Verde e à modernização da Agricultura. Tal transformação se dá principalmente com: a 

implantação de técnicas modernas de irrigação, a disseminação nas novas empresas do 

trabalho assalariado, o aumento no uso de insumos e o redimensionamento da produção, que 

era predominantemente de alimentos e passa a ser de frutas irrigadas para mercados distantes, 

nacionais e internacionais.   

 Entre as primeiras empresas a negociarem a terra no município de Ipanguaçu, 

após o início da construção da Barragem “Armando Ribeiro Gonçalves”, estão: a Itapetinga 

Agroindustrial, Algodoeira Âncora, Algodoeira São Miguel, AGROSOL e a FINOBRASA 

(Quadro 14). 

ANO NOME DA EMPRESA 
1980 Itapetinga Agroindustrial 
1982 Algodoeira Âncora 
1982 Algodoeira São Miguel 
1983 AGROSOL – Agricultura de Mossoró 
1985 FINOBRASA
Quadro 14 – Primeiras empresas a negociar terra no período de 1980 a 1985 
Fonte: Dados do Cartório Único de Ipanguaçu 

 Com a exceção da Itapetinga Agroindustrial, todas as outras empresas compraram 

terras perto do final da construção da Barragem ou depois do término desta. 
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 A Itapetinga Agroindustrial vai se instalar no Sítio “Pedrinhas” (Figura 2), com 

uma compra feita de apenas 19,2 ha. Esse Sítio se situa perto da área de várzea e do rio Açu. 

A referida empresa é de origem local, mas especificamente de  Natal, sem muita expressão. 

 A Algodoeira Âncora vai começar a comprar terras em Ipanguaçu em 1982, já de 

uma forma bastante agressiva, visto que, só nesse ano, adquire 3 propriedades, somando mais 

de 500 ha de terras. Ligada ao ramo de fibras de algodão,  essa empresa concentra as suas três 

primeiras propriedades no mesmo lugar, qual seja, no Sítio “Ubarana” (Figura 2), região de 

várzea, perto do rio Açu, que tem alta fertilidade natural.  

 Segundo Silva (1992), existiam dois objetivos que nortearam o movimento 

empresarial para a região do Baixo-Açu (Ipanguaçu e Açu, mais especificamente), em um 

primeiro momento. O primeiro objetivo tinha por alvo as fibras de algodão; o segundo,  a

fruticultura irrigada, visando ao mercado interno e externo. Essa empresa instalada em 

Ipanguaçu tinha o propósito de praticar a agricultura irrigada de algodão e o seu 

processamento. 

 Segundo o Quadro 14, podemos notar que essa empresa fazia parte de um grupo 

majoritário que pretendia usar as terras que comprava em Ipanguaçu para o aproveitamento da 

agricultura irrigada de algodão. 

 Das quatro empresas que entraram em Ipanguaçu durante e depois da construção 

da Barragem até 1985, três estavam diretamente vinculadas ao negócio do algodão (não temos 

dados sobre a vinculação ou não da AGROSOL com o algodão irrigado). Além da Algodoeira 

“Âncora”, também temos a Algodoeira “São Miguel”, que, entre 1982 e 1985, comprou 

quatro propriedades totalizando mais de 100 ha de terras, todas elas localizadas também no 

Sítio “Ubarana”, perto do rio Açu, em uma região de solos de várzea. 
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Não podemos esquecer da Fiação Nordeste do Brasil S/A (FINOBRASA) que 

começava a comprar terras em Ipanguaçu em 1985. Essa empresa também tinha o objetivo de 

cultivar o algodão irrigado.

Impactos Fundiários da Chegada das Empresas (1979-1992)

A partir do início da construção da Barragem “Armando Ribeiro Gonçalves”, 

nota-se uma certa movimentação no mercado de terras de Ipanguaçu, a qual vai aumentar

significativamente depois do fim dessa construção, chegando a dobrar e até triplicar o número

de transações de terras, conforme demonstram os dados do Gráfico 1. 

Número de transações de terra por ano e ha
(1979 a 1992)
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Gráfico 1 – Número de transações de terra por ano e Ha (1979 a 1992). 
Fonte: Cartório Único de Ipanguaçu (Dados Amostrais)

No Gráfico 1, mostramos o número de transações de terra efetuadas no período 

que abrange de 1979 a 1992. Vale lembrar que esse número é baseado em dados amostrais.

Dentro desse período percebemos que foi a partir de 1980, principalmente com o início da 

construção da Barragem, que passou a ocorrer um aumento no número de transações de terras, 

principalmente naquelas propriedades entre 10 e 100 ha. Entre 1980 e 1982, esse tipo de 
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propriedade, assim como as com mais de 100 ha, tiveram um aumento de negociação da 

ordem de aproximadamente 100%.  

  Entre 1983 e 1985, notamos que o volume de transações de terra recua um pouco, 

mas fica bem acima dos patamares anteriores a 1981, principalmente no que diz respeito a 

propriedades entre 10 e 100 ha, embora, nesse mesmo período, ocorra um recuo das 

transações das propriedades acima de 100 ha. 

 A partir de 1986 até 1988, tem-se uma nova alta no número de transações de 

propriedades entre 10 e 100 ha e as que têm mais de 100 ha, devido à entrada, no Município, 

da FINOBRASA, que irá comprar grande quantidade de terras. A partir de 1989 até 1992, 

notamos uma queda dessas transações em todos os tipos de propriedade, o que vai refletir o 

processo  de decadência de muitas empresas que se estabeleceram em Ipanguaçu. 

 Como vemos no Gráfico 1, concluímos que já durante a construção da Barragem 

começa a se intensificar o número de transações de terra no município de Ipanguaçu, 

mantendo-se esse movimento principalmente entre o período de 1981 a 1988, com a 

participação intensa da camada de propriedades de 10 a 100 ha e com a participação oscilante 

das outras duas camadas. 

 Observando mais atentamente os dados do referido gráfico, podemos inferir 

algumas observações sobre o movimento intenso de transações de terra que ocorreu em boa 

parte do período entre 1979 e 1992, em Ipanguaçu. Para isso, classificamos os tipos dessas 

transações por quantidade de transações e por área transacionada em hectares. Tal 

classificação segue os passos adotados por Moura (1989), quando esta classifica nove tipos de 

transações de terras, a saber: adjudicação, arrendamento, desapropriação, herança, hipoteca, 

permuta, usucapião, venda e doação.  

 O tipo de transação de terra que mais se sobressaiu, entre os anos de 1979 a 1992, 

foi a compra e venda de terras, com mais de 1/3 de toda a quantidade transacionada no 
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período. Esse tipo foi seguido de perto pela hipoteca, com 1/3 de toda quantidade 

transacionada no período (Gráfico 2).

Observamos também a presença da herança, com cerca de 10% de todas as 

transações do período, e a presença da desapropriação, com quase 10% de todas as transações 

do período. A desapropriação vai ganhar esse destaque por causa das desapropriações que 

ocorreram ao sul do município de Ipanguaçu, na área onde foi construída a Barragem.

Tipo de transação de terras e a área 
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Gráfico 2 – Tipo de transação de terras e a área transacionada (1979 a 1992). 
Fonte: Cartório Único de Ipanguaçu (Dados Amostrais)

Os dados contidos no Gráfico 2 nos revelam claramente o processo de 

capitalização das transações de terras de Ipanguaçu, seja por meio do processo de compra e 

venda que se registra de forma acelerada nesse período, seja por meio das hipotecas, que 

refletem o caráter capitalista da produção agrícola que se enseja nesse Município e reforça a 
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dependência do campo ao sistema financeiro. Só esses dois tipos de transação são 

responsáveis por mais de 2/3 de todas as transações de terras nesse período em Ipanguaçu. 

 Tal processo de capitalização das terras no referido Município, principalmente 

pelo processo de compra e venda, vai dar origem a uma nova conformação na sua estrutura 

fundiária. Esta não vai ser mais com o predomínio da pessoa física, dos agricultores e 

produtores rurais tradicionais da região, e sim com o predomínio da pessoa jurídica, das 

empresas, na sua maioria, empresas agrícolas que não têm origem em Ipanguaçu. Empresas 

que vão estar em conformidade com os ditames da Revolução Verde, da modernização da 

Agricultura.

 Essa nova estrutura fundiária de caráter empresarial começa a se desenvolver  

principalmente durante a construção da Barragem de Açu. Conforme demonstra o Gráfico 3, a 

partir de 1982, já perto do final da construção dessa Barragem, já começa a se intensificar o 

processo de compra e venda envolvendo as pessoas jurídicas, na sua imensa maioria, 

empresas agrícolas. Mas, é a partir de 1986 que vai se consolidar o movimento empresarial 

em direção a Ipanguaçu. Movimento este que tem como seu ápice, justamente o ano de 1986, 

quando são negociados mais de 2.000 ha de terra com a participação de pessoas jurídicas, na 

sua maior parte empresas rurais, intensificando-se até 1989. A partir de 1990, porém, o 

movimento de transações de compra e venda tem uma queda significativa (Gráfico 3). 
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COMPRA E VENDA  DE TERRAS POR
PESSOA JURÍDICA EM IPANGUAÇU

1979 A 1992
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Gráfico 3 – Compra e Venda de Terras por Pessoa Jurídica em Ipanguaçu (1979 a 1992). 
Fonte: Cartório Único de Ipanguaçu (Dados Brutos) 

No início de 1990, grande parte das terras de várzea de Ipanguaçu já pertencia a 

empresas agrícolas, ficando com os produtores tradicionais e pequenos proprietários da região 

uma pequena parcela das terras que antes eram suas. Esse movimento de compra de terras por 

empresas agrícolas alterou, conforme vimos, profundamente, a estrutura fundiária de 

Ipanguaçu, concentrando as terras nas mãos de grupos empresariais que na sua maioria não 

pertenciam ao referido Município Essa alteração se deu, principalmente, nas terras mais

férteis - terras de várzea -, que naturalmente foram as mais comercializadas pelas empresas

agrícolas.

No Quadro 15, podemos observar quais foram as empresas que compraram mais

terras, se compraram de outra empresa agrícola e em que período ocorreram as principais 

compras.

Nesse contexto, percebemos que havia um predomínio de dois tipos de empresas

agrícolas:
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- as que trabalhavam com a cotonicultura irrigada para abastecer suas indústrias, 

que beneficiavam as fibras de algodão, das quais são exemplos a FINOBRASA, a Algodoeira 

“Âncora” LTDA, a Algodoeira “São Miguel” S/A, a Companhia Nacional de Estamparia, e a 

Agropecuária “São Guilherme” (empresa do grupo GIORGI), e 

- as empresas que trabalhavam com a fruticultura irrigada para abastecer o centro-

sul do País e até o mercado externo, em alguns casos. São exemplos desse tipo de empresas 

agrícolas a  Frutas do Nordeste LTDA  (FRUNORTE) e a Agropecuária “Seridó”. 

Com base também nesse Quadro, notamos que, como já mostrava o Gráfico 3, os 

anos que tiveram o maior movimento de compra e venda de terras pelas empresas agrícolas 

foram os de 1986 a 1989. Nesses anos ocorreram mais de 2/3 de todas as negociações de 

compra e venda de terra envolvendo empresas agrícolas. 

Observamos também que o maior comprador de terras do Município é a 

FINOBRASA, que começou a comprar terras em 1985, continuando o processo de compras 

até quase o final do período estudado, em 1991. 

Ano Empresa Situação Área (ha) 
1980 Itapetinga Agroindustrial S/A Compra 19,2
1982 Algodoeira “Âncora” LTDA Compra 242
1982 Algodoeira “Âncora” LTDA Compra 44,7
1982 Algodoeira “São Miguel” S/A Compra 25,1
1982 FARCOL – Fazendas Reunidas 

Constantino S/A 
Venda 257,3

1982 Algodoeira “Âncora” LTDA Compra 257,3
1983 Algodoeira “Âncora” LTDA Compra 32,5
1983 AGROSOL – Agricultura de Mossoró 

LTDA
Compra 85

1984 Algodoeira “São Miguel” S/A Compra 41,2
1984 Algodoeira “São Miguel” S/A Compra 38,7
1984 Algodoeira “São Miguel” S/A Compra 30,2
1985 FINOBRASA  Compra 5
1986 FINOBRASA Compra 185,8
1986 FINOBRASA Compra 40
1986 Algodoeira “São Miguel” S/A Compra 36,3
1986 AGROSOL – Agricultura de Mossoró 

LTDA
Venda 85
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1986 FINOBRASA Compra 85
1986 Agropecuária Vale do Açu LTDA Compra 318,7
1986 FINOBRASA Compra 87,1
1986 FINOBRASA Compra 43,5
1986 FINOBRASA Compra 1,6
1986 FINOBRASA Compra 33,8
1986 FINOBRASA Compra 9,9
1986 Montenegro Agroindustrial - MASA Venda 190
1986 FINOBRASA Compra 190
1986 Fazendas Reunidas Constantino LTDA 

– FARCOL 
Venda 584,5

1986 FINOBRASA Compra 584,5
1986 FINOBRASA Compra 124,4
1986 FINOBRASA Compra 85,6
1986 FINOBRASA Compra 40
1986 FINOBRASA Compra 7
1986 FINOBRASA Compra 40
1986 Agropecuária Vale do Açu LTDA Compra 318,7
1986 FINOBRASA Compra 24
1987 FINOBRASA Compra 174,2
1987 FINOBRASA Compra 71,3
1987 FRUNORTE – Frutas do Nordeste LTDA Compra 30,7
1987 FINOBRASA Compra 51,3
1987 FINOBRASA Compra 16
1987 FINOBRASA Compra 20
1987 FINOBRASA Compra 721,3
1987 FRUNORTE – Frutas do Nordeste LTDA Compra 27,5
1987 Agropecuária “Seridó” LTDA Compra 12
1987 FINOBRASA Compra 154,2
1987 FINOBRASA Compra 295,2
1987 FINOBRASA Compra 25,7
1987 FINOBRASA Compra 121,7
1987 FINOBRASA Compra 83,6
1988 FINOBRASA Compra 16,5
1988 FINOBRASA Venda 11,3
1988 FINOBRASA Venda 39,5
1988 M. M. de Medeiros Compra 153
1988 Algodoeira “São Miguel” S/A Venda 821,4
1988 Companhia Nacional de Estamparia Compra 821,4
1988 Algodoeira “São Miguel” S/A Venda 422,4
1988 Companhia Nacional de Estamparia Compra 422,4
1989 FINOBRASA Compra 8,2
1989 Agropecuária “São Guilherme” LTDA Compra 101,2
1989 Agropecuária “São Guilherme” LTDA Compra 49,8
1989 Agropecuária “São Guilherme” LTDA Compra 101,2
1989 Companhia Nacional de Estamparia Venda 399
1989 Pereira da Silva Empreendimentos 

Imobiliários LTDA 
Compra 399

1989 Companhia Nacional de Estamparia Venda 422,4
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1989 Pereira da Silva Empreendimentos 
Imobiliários LTDA 

Compra 422,4

1989 FINOBRASA Compra 8
1990 FINOBRASA Compra 54,3
1990 FINOBRASA Compra 54,3
1990 FINOBRASA Compra 12,9
1990 FINOBRASA Compra 48,7
1991 Agropecuária “São Guilherme” LTDA Compra 139,3
1991 FRUNORTE – Frutas do Nordeste LTDA Venda 27,5
1991 Agropecuária “São Guilherme” LTDA Compra 31,2
1991 FINOBRASA Compra 311,1
Quadro 15 – Compra e venda de terras das empresas agrícolas em Ipanguaçu por área (1979 a 1992)18

Fonte: Cartório Único de Ipanguaçu

Com os dados contidos no referido Quadro, fica evidenciado que a maioria das 

negociações de compra e venda de terra se deu entre pessoas físicas e empresas agrícolas 

(cerca de 80% das transações de compra e venda) e que apenas 20% do total negociado 

ocorreu entre as próprias empresas agrícolas. Isso significa que a maior parte das propriedades 

pertencia a pessoas (pessoa física) em geral do lugar, e que, depois da construção da 

Barragem, tal realidade se modificou: as propriedades agrícolas passaram para as mãos das 

empresas rurais (pessoa jurídica), causando, com isso, um maior nível de concentração 

fundiária.

 Observamos, também, que as negociações de terras feitas entre as próprias 

empresas rurais envolvem um grande volume de terras, sendo quase sempre superior a 200 ha 

por negociação de compra e venda, chegando a patamares superiores a 800 ha por negociação.  

 A negociação entre empresas, apesar de representar apenas 20% do total de 

propriedades negociado, tem um peso muito maior, quando se leva em conta não somente o 

número de propriedades negociadas, mas também a área negociada. Com isso, a importância 

desse tipo de negociação entre empresas rurais sobe, representando muito mais de que apenas 

20%. Somente nos anos de 1988 e 1989, as negociações entre as empresas rurais, para a 

                                                          
18 No Quadro 15, colocamos em destaque (negrito), as operações de compra e venda feitas entre as 

próprias empresas agrícolas. Quando a negociação de compra e venda não envolve duas empresas agrícolas, 
envolve apenas uma empresa e uma pessoa física, essa negociação não aparece em destaque. 
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compra e venda de terras, atingiram patamares superiores a 80% da área negociada nesses 

anos.

 Se levarmos em conta as compras de terras entre empresas e as de terras entre 

empresas e pessoas físicas, teremos como saldo desse período um intenso processo de 

concentração fundiária que vai afetar sobremaneira o preço da terra no município de 

Ipanguaçu.

 Segundo Silva (1999, p.310), “a constituição de um mercado de terras com essas 

características levou ao estabelecimento de patamares tão elevados de valorização de terras, 

que aos poucos foram eliminados desse mercado os investidores locais, constituindo-se no 

que se convencionou chamar ‘economia de forasteiros’”.  

 Esse processo de compra de terras e de concentração fundiária vai causar um 

grande impacto sobre as populações das áreas atingidas por esse processo. Muitas pessoas vão 

se lembrar com emoção do tempo antes e depois das chamadas “firmas”, termo usado pelos 

populares que moram nas localidades atingidas pela compra de terras nesse período. 

[...] a gente tinha seu roçado, quando batia o inverno cada cá tinha que 
plantar o seu roçado né [...] hoje ninguém pranta é tudo parado, é difícil [...] 
tem gente por ai que planta de algoação né e ai as firma tomou conta do vale 
e ninguém pode mais trabalhar né [...] de primeiro a gente tinha o 
roçadozinho, tinha o feijão, a batata, o milho, o algodão, pra comprar a 
roupinha [...] hoje só dá somente pra despezasinha que a gente faz, e mal 
(informação verbal)19.

No tempo que eu era mais nova eu achava melhor o tempo de plantiu, né, 
agente plantava, tinha o que comer, tinha o que vender. E na firma você sabe 
que você só tem aquele totalzinho certo de ganhar né. A não ser que um 
pegue uma sortinha maior que faça uma hora extra, uma coisa, que quebre o 
galho melhor [...]Você sabe, o pião vem só pra sofrer, só entra ganhando 
salário e só sai ganhando salário. E um salário hoje em dia, agente vive 
porque de qualquer maneira agente vive, não dá pra sobreviver não 
(informação verbal)20.

                                                                                                                                                                                    

19 Informação obtida através de entrevista com o morador Francisco Vargem Fonseca do Sítio Ubarana em 
Ipanguaçu em 24 de Fevereiro de 2005. 
20 Informação obtida através de entrevista com a moradora Cândida Gilda Silvino do Povoado Base Física em 
Ipanguaçu em 24 de Fevereiro de 2005. 
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 Com o território começando a se concentrar nas mãos das empresas agrícolas, 

temos assim novos comportamentos desses territórios, com novas formas de produção de 

alimentos, de circulação de insumos, de idéias e de informações, além do aumento do capital 

de giro no Município. É a irradiação do meio técnico-científico-informacional que se instala 

em Ipanguaçu. 

 Essa concentração territorial e a valorização do preço da terra resultam num  

aumento em todas as rendas da terra. Aliás, com a chegada das empresas agrícolas em 

Ipanguaçu, dá-se também uma tendência a mudanças nas rendas da terra que existiam nesse 

Município, o qual, assim como toda a região do Baixo-Açu, se utilizava muito de rendas da 

terra pré-capitalistas, antes da chegada das empresas agrícolas. Nesse período,  muitos 

agricultores já não eram donos de terras, por causa do índice elevado de concentração 

fundiária que já existia na região, o que os levava a submeter-se aos donos da terra pagando a 

renda pré-capitalista. 

Muitos eram meeiros, ou seja, pagavam a renda da terra em produtos - nesse caso,  

50% da produção tinha que ser paga para o proprietário de terras. Nos últimos anos, a parceria 

estava sendo bastante utilizada na região. Ela era uma forma de renda da terra em produtos. 

“O proprietário entra com a terra cortada, com o cacimbão, com a energia, com o motor e o 

plantador com o trabalho; aí dividem meio-a-meio, as despesas e o lucro.” (SILVA, 1992, 

p.71).

 Segundo o referido autor, a parceria continuaria sendo uma opção, até mesmo 

com a chegada das grandes empresas à região na década de 1980. Uma opção, principalmente, 

para os proprietários que não tinham recursos financeiros, nem mão-de-obra qualificada e 

nem tecnologia. 
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 Entretanto, para as grandes empresas que chegavam, como as que citamos no 

Quadro 5, a parceria não existia. Estas, que tinham um elevado padrão tecnológico, se 

utilizavam na sua maioria do assalariamento permanente ou temporário. 

 Com o crescimento das empresas em Ipanguaçu, crescia o assalariamento e ao 

mesmo tempo começava a declinar a extração da renda da terra pré-capitalista em produto, 

como a parceria. 

 As populações das localidades atingidas sentem essa mudança do sistema da renda 

pré-capitalista em produto para o assalariamento e a rigidez das empresas em não admitirem 

mais esse tipo de renda. O depoimento abaixo nos parece elucidativo e explica melhor essa 

questão:

[...] a gente pagava renda, meu pai pagava renda ao dono da terra, essa 
mesma terra aqui [...]venderam a FINOBRASA, quando morreu venderam 
tudo [...]você vê compraram e trabalharam em uma parte [a FINOBRASA] e 
ficou essa parte ai, muito terreno desocupado e mas não dão pra gente 
plantar um pé de feijão, não dão pra plantar um pé de milho, aí o inverno 
bate, mas a gente não planta porque eles não dão, porque tá aí sobrando, mas 
eles não plantam (informação verbal)21.

 Além do assalariamento, as empresas que chegaram a Ipanguaçu também 

mudaram a forma de produzir com relação aos insumos e à tecnologia utilizada. Cada vez 

mais, elas se inseriam na lógica global com o consumo de muitos insumos que vinham de 

fora, como a tecnologia de irrigação, que algumas firmas buscavam fora do país e até com 

tecnologia israelense.

Essas tecnologias fazem com que essas empresas extraiam não só a Renda 

Diferencial I (advinda da fertilidade dos ricos solos das várzeas de Ipanguaçu), mas também 

potencializem a Renda Diferencial II. Essas firmas também mudaram os rumos da produção 

agrícola do Município, como veremos a seguir. 

                                                          
21 Informação obtida através de entrevista com o morador Francisco Vargem Fonseca do Sítio Ubarana em 
Ipanguaçu em 24 de Fevereiro de 2005. 
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Impactos da chegada das empresas agrícolas na produção agrícola de Ipanguaçu 

 Com o início da instalação de empresas agrícolas no município de Ipanguaçu    

(que começa a ocorrer no final da construção da Barragem de Açu e se intensifica logo depois 

da construção),  começa a haver um processo de mudança estrutural na produção agrícola 

municipal, no qual vai se destacar a cotonicultura para o mercado interno em um primeiro 

momento e depois vai se firmar a fruticultura irrigada, como produção emergente, voltada 

para o mercado interno e externo.  

Esse processo de mudança na produção agrícola de Ipanguaçu vai ser danoso para 

os produtos tradicionais e de subsistência, pois alguns vão perder espaço para a fruticultura. 

Para entendermos melhor esse processo de mudança da produção agrícola de 

Ipanguaçu, resolvemos analisar o desempenho de seis produtos agrícolas durante o processo 

de inserção das empresas agrícolas no Município.  

Dos seis produtos analisados, três são tradicionais e de subsistência, bastante 

utilizados até então naquele Município (o feijão, o milho e a batata-doce), e os outros três (o 

algodão herbáceo, a banana e a manga)  são produtos voltados para o mercado interno e 

externo. Serão analisadas a área plantada de cada produto e a quantidade da produção. 

Para isso, utilizamos os dados da Produção Agrícola Municipal (PAM) do IBGE, 

durante o período que vai do início da construção da Barragem de Açu (1979) até o ano de 

1992 (excetuando-se o ano de 1983 porque não houve registro no IBGE da Produção Agrícola 

Municipal). Seguimos, assim, o mesmo período de tempo da análise feita em cima das 

mudanças fundiárias. 

Antes da entrada das empresas, tinha-se uma grande produção agrícola no 

Município de produtos tradicionais e de subsistência. A partir do início da construção da 

Barragem, observamos, conforme dados do Gráfico 4, uma depressão na área colhida da 
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produção tradicional, sendo o ano de 1980 como um dos mais fracos para as culturas 

analisadas.

Depois do início da construção da Barragem, constatamos uma queda contínua na 

área de plantio da batata-doce, começando no ano de 1982 e se acentuando depois do final da 

construção da Barragem e da chegada das empresas agrícolas. Em 1992, a área colhida de 

batata-doce foi de apenas 71 ha. 

PRODUÇÃO AGRÍCOLA DE IPANGUAÇU (1979 A
1992) - PRODUTOS TRADICIONAIS - ÁREA

COLHIDA (HA)

0

500

1000

1500

2000

19
79

19
80

19
81

19
82

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

ANO

Á
R

E
A

 -
 H

A

Feijão

Milho

Batata-doce

Gráfico 4 – Produção Agrícola de Ipanguaçu (1979 a 1992) – Produtos Tradicionais – Área Colhida 
(HA).

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 
1989, 1990, 1991, 1992, 2005) 

Já com relação ao feijão e ao milho, suas áreas plantadas se mantiveram de forma

irregular durante todo o período analisado. Vale lembrar que algumas empresas agrícolas de 

Ipanguaçu, como a FINOBRASA, utilizaram tanto o milho, quanto o feijão, na agricultura 

irrigada. Mas, analisando com mais detalhes o Gráfico 4,  observamos um relativo decréscimo

depois de 1981, tanto do feijão quanto do milho em relação à área colhida. Decréscimo esse 

que se aprofunda nos anos de 1985 a 1987, quando entravam muitas empresas em Ipanguaçu. 

Depois, entre 1988 e 1992, tem-se uma área colhida maior de feijão, mas irregular, se 

levarmos em conta o início do período, um pouco menor. Já o milho mantém uma área 
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colhida maior, chegando a ultrapassar em alguns anos o feijão. Porém, tanto em um quanto 

em outro, a área colhida tende a se reduzir com o passar da década de 1980, fruto da 

capitalização da terra no Município e seu uso para a agricultura de mercado.

O início da construção da Barragem marcou, para os produtos de mercado, o 

início de um processo de crescimento da área colhida, como podemos ver no Gráfico 5. Esse 

crescimento vai ser progressivo para a banana e a manga, principalmente no final da década 

de 1980 e início da de 1990, com a consolidação das empresas de fruticultura na área. Como

exemplo desse crescimento nesse período, destacamos a banana que, entre 1987 e 1992, 

cresceu mais de 50% (a área era de 118 e foi para 185 ha) e principalmente a manga, cuja área 

colhida cresceu, entre 1989 e 1992, mais de 1000% (a área era de 23 e foi para 335 ha). Já a 

área do algodão herbáceo vai oscilar de forma muito brusca durante os anos posteriores à 

inauguração da Barragem de Açu. 

Em um primeiro momento, a área colhida desse algodão vai subir de menos de 

500 ha para mais de 1500 ha e depois fica oscilando entre aproximadamente 400 ha a 1500 

há, até o final da década de 1980 e início da de 1990, quando começa a perder fôlego para a 

fruticultura, principalmente a manga e depois a banana.
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Gráfico 5 – Produção Agrícola de Ipanguaçu (1979 a 1992) – Produtos de Mercado – Área Colhida 
(HA).

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 
1989, 1990, 1991, 1992, 2005) 

Vale lembrar que durante a década de 1980 o algodão de Ipanguaçu, assim como 

o do resto da região do Baixo-Açu passou por momentos de alta e baixa área colhida.   

Logo no início da década de 1980, “[...] a Fazenda São Miguel, [que] conseguia 

realizar uma experiência vitoriosa, plantando algodão adubado e irrigado no Vale do Açu, 

alcançava um índice recorde de produtividade de três mil quilos por hectare. Era o maior 

índice de produtividade do algodão no mundo.” (SANTOS, 2002a, p.301).  

Mas, em junho de 1984, a praga do bicudo era identificada pela primeira vez no 

Rio Grande do Norte, levando nos anos posteriores a uma queda brutal da produção e a uma 

oscilação da área colhida de algodão, já que essa praga reduzia a produção de algodão em 

caroço em aproximadamente 80%, quando não havia combate, e em 40%, quando havia 

aplicações de defensivos agrícolas (SANTOS, 2002a). 

 Em relação à quantidade produzida dos produtos tradicionais de Ipanguaçu, 

durante o período de 1979 a 1992, temos um significativo decréscimo (Gráfico 6), 

principalmente no que se refere à produção de batata-doce, que, assim como sua área colhida, 

recuou muito logo depois do início da construção da Barragem,  continuando a recuar durante 

todo o período analisado: de uma produção de mais de 3000 toneladas em 1981, passou para 

uma inferior a 500 toneladas no ano de 1992.  

 Em relação ao feijão e ao milho temos uma contradição entre as áreas colhidas e 

as quantidades produzidas, sendo aquelas muito superiores a estas, o que chega a refletir, em 

alguns casos, a baixa taxa de rendimento kg/ha nessas culturas. Notamos que quase sempre 

tanto o milho quanto o feijão têm sempre uma quantidade produzida inferior a 500 toneladas, 

oscilando quase sempre entre 500 t e quase o zero.  
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Gráfico 6 – Produção Agrícola de Ipanguaçu (1979 a 1992) – Produtos Tradicionais –Quantidade 
Produzida (T). 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 
1989, 1990, 1991, 1992, 2005) 

Com relação aos produtos de mercado22 (Gráfico 7), notamos que há um

crescimento da produção, principalmente, no começo da década de 1990, da banana e da 

manga, por causa da atuação de grandes empresas agrícolas em Ipanguaçu. Entre 1987 e 

1992, a banana teve um crescimento significativo de sua produção, passando de 221 para 347 

toneladas, um crescimento superior a 50%. Mas o crescimento, nesse mesmo período, da 

manga foi muito superior, ofuscando inclusive esses dados no Gráfico. A produção dessa fruta 

entre 1987 e 1992 passou de 411 para 11.323 toneladas, o que representa um crescimento de 

quase 3000%.

Sobre o algodão herbáceo, sua produção variou muito durante esse período, de 

modo parecido ao da variação da área plantada, chegando a picos de produção, como no ano 

de 1984  e o de 1990, com quedas bruscas em vários anos do período estudado. Como falado 

anteriormente, ocorreu nessa década a maior produtividade do mundo por hectare do algodão 
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e também a emergência de uma praga que abalou a produção dessa malvácea. Com relação ao 

Gráfico 7, convém não se deixar iludir, pois, nesse Gráfico, para poder comportar o 

crescimento extraordinário da produção de banana, foi apresentada uma escala de valores bem

elevada, indo até 12.000 toneladas, o que fez com que a produção de algodão ficasse ofuscada 

por causa dos dados da produção de manga. Podemos ver claramente, porém, que, em alguns 

anos da década de 1980, com a atuação de muitas empresas ligadas à área de cotonicultura 

irrigada, a produção de algodão, apesar das variações, chegou a picos de quase 2000 toneladas 

produzidas e, no início da década de 1990, surpreendeu com picos de aproximadamente 3000 

toneladas produzidas, quantidade muito superior à da banana e à dos produtos tradicionais, 

como o milho, o feijão e a batata-doce. 

PRODUÇÃO AGRÍCOLA DE IPANGUAÇU (1979 A 1992) -
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Gráfico 7 – Produção Agrícola de Ipanguaçu (1979 a 1992) – Produtos de Mercado – Quantidade 
Produzida (T).

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 
1989, 1990, 1991, 1992, 2005) 

22 São os produtos voltados para o mercado interno e externo, sendo comercializado nos grandes centros
nacionais e até internacionais.
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Com a chegada e estruturação das empresas agrícolas de fruticultura e um 

mercado externo favorável ao consumo das frutas, o início da década de 1990 vai se 

apresentar para Ipanguaçu com uma tendência a esse tipo de produção.  

Constatamos, portanto, que a construção da Barragem de Açu e a posterior vinda 

de empresas agrícolas para o Município trouxeram alterações substanciais para o mercado de 

terras da região, intensificando em muito a concentração fundiária, com a vinda das empresas 

agrícolas, e alterando a produção agrícola do Município, com a emergência da fruticultura 

irrigada, mais particularmente a da manga e a da banana, e com a queda da produção dos 

produtos tradicionais que eram bastante cultivados, como a batata-doce.  

A Barragem e o advento das empresas agrícolas trouxeram  também alterações 

para a extração da renda da terra, que era feita, conforme vimos, em grande parte por rendas 

pré-capitalistas, como a parceria. Com a chegada das empresas, começa-se a praticar o 

assalariamento. Essas empresas que chegam a Ipanguaçu vão também se beneficiar da Renda 

Diferencial I (pelas terras férteis e bem localizadas de Ipanguaçu, com acesso fácil ao 

escoamento por estradas e portos), contribuindo, inclusive, para  intensificar em muito a 

Renda Diferencial II, com suas novas tecnologias de aproveitamento do solo e insumos de 

toda  ordem. 

Afora tudo isto, a Barragem e a posterior vinda dessas empresas inseriram de 

forma definitiva Ipanguaçu no Meio Técnico-Científico-Informacional, por meio das técnicas 

que começaram a ser utilizadas no Município através das empresas agrícolas e da circulação 

de idéias e de informações necessárias a esses grupos, inserindo, portanto, o Município na 

Revolução Verde com o uso dessas tecnologias, insumos e métodos. 
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3.3 ANOS 90: LIBERALIZAÇÃO DO COMÉRCIO, VINDA DO CAPITAL 
MULTINACIONAL E RECONCENTRAÇÃO FUNDIÁRIA

Neste capítulo, iremos estudar a chegada do capital multinacional em Ipanguaçu, 

tendo como espaço temporal o período que vai de 1993 a 2003. Esse período foi escolhido por 

ser 1993 o ano do estabelecimento da Organização Mundial do Comércio (OMC) e o ano em 

que foram concluídas as negociações da Rodada Uruguai, que incluía a Agricultura nas suas 

negociações e que previa uma grande liberalização do comércio agrícola a partir daquele ano 

nos países associados da OMC, inclusive o Brasil. 

Outro motivo de escolhermos esse período é que 1993 também marca o início da 

compra de terras em Ipanguaçu por uma empresa associada à Multinacional, a Del Monte 

Fresh Produce.

Durante esse período, vamos analisar o contexto da liberalização comercial em 

que estava inserido o Brasil e que possibilitou a chegada do capital multinacional em 

Ipanguaçu. Vamos também analisar o porquê desse capital ter escolhido a cidade de 

Ipanguaçu e como se inseriu nesse lugar, fazendo com que este se inserisse com mais 

intensidade na lógica da Globalização. 

Em um último momento, vamos analisar com detalhes o processo de 

reconcentração fundiária ocasionado pela chegada do capital multinacional em Ipanguaçu e 

suas conseqüências para o lugar e o mercado de terras. 
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3.3.1 Del Monte Fresh Produce 

 A marca Del Monte nasceu no final do século XIX, anos de 1880, em Oakland no 

estado norte-americano da Califórnia, e foi especialmente desenvolvida por um distribuidor 

de alimentos para dar nome a uma mistura de café feita com exclusividade para o elegante 

Hotel Del Monte, na Península de Monterey (DEL MONTE FOODS, 2005). 

 A partir de 1892, a marca começa a ser amplamente utilizada na expansão dos 

negócios da firma e a partir desse momento se mantém em todas as linhas de produtos a serem 

lançados pela empresa, levando inclusive esta a encampar a marca como seu nome. 

 No decorrer de boa parte do século XX, a Del Monte diversificou e verticalizou 

sua atuação, indo desde a produção de frutas e legumes frescos até à industrialização desses 

produtos e sua distribuição nos mercados mundiais. 

 Em 1979, a Multinacional é comprada pela gigante da área de alimentos, a R.J. 

Reynolds Indústrias (mais tarde passa a ser chamada de RJR Nabisco). Essa mesma empresa 

resolve em 1989 fatiar a Del Monte em três unidades: Alimentos Processados (Del Monte 

Foods EUA), Frutas Frescas (Del Monte Fresh Produce) e Internacional Alimentos e Bebidas 

(Del Monte Internacional). Após essa divisão, a RJR Nabisco resolve vender as unidades 

separadamente (DEL MONTE FOODS, 2005; KASTELEE, 1998). 

 O braço Del Monte Foods  EUA foi vendido para Myrell Lynch Investment Funds,

e o braço Del Monte Internacional foi vendido para Royal Foods of South África. Já o braço 

Del Monte Fresh Produce foi vendido para o grupo Polly Peck, que veio a abrir falência em 

1992. Após isso, essa unidade foi vendida para um grupo de investidores mexicanos 

conhecidos pelo Grupo Empresarial Agrícola Mexicano (GEAM), encabeçados pelo Senhor 

Cabal, pela quantia de 525 milhões de dólares (KASTELEE, 1998). 
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 Em julho de 1994 esse Grupo, chefiado pelo referido senhor, anuncia a compra da 

Del Monte USA por um bilhão de dólares. A compra tem o objetivo de reunir o antigo Grupo 

Del Monte e usar todos os direitos decorrentes da marca Del Monte.

 Mas, no final de 1995, descobre-se que o Senhor Cabal tinha feito o empréstimo 

de um bilhão de dólares para pagar a Del Monte USA de forma ilegal. Imediatamente Cabal 

desaparece e o Governo passa a pressionar o GEAM para vender a Del Monte Fresh Produce.

(KASTELEE, 1998). 

 Essa venda acontece em 1996, quando a maior parte das ações da empresa passa 

para o Grupo IAT, de propriedade da família Abu-Ghazaleh, pelo valor de 534 milhões de 

dólares. Esse Grupo tem sede administrativa nos Emirados Árabes Unidos e é dono do quarto 

maior exportador de frutas do Chile, a United Trade Company (UTC). Até os dias atuais, a 

Del Monte Fresh Produce permanece nas mãos dessa família árabe (KASTELEE, 1998). 

 Depois que essa Multinacional foi comprada pelos Abu-Ghazaleh, em 1996, a 

empresa teve uma melhoria significativa e passou por um rápido processo de centralização e 

verticalização de suas operações, com a compra de várias empresas e o aumento da atuação 

direta em países com que tinha apenas parcerias, joint-ventures, como o Brasil. 

 Hoje a Del Monte Fresh Produce tem seu principal centro administrativo nas Ilhas 

Cayman, na sua capital George Town,  tendo como nome de registro oficial “Fresh Delmonte 

Produce Inc” e como nome de registro comercial “Del Monte Fresh Produce Company”. Seu 

principal escritório nos EUA se localiza em Coral Glabes no estado da Flórida. (NASDAQ, 

2005).

 Essa Empresa teve e ainda tem como multinacional algumas características que 

estão em conformidade com a tendência atual da produção flexível de fazer terceirizações, 

parcerias, joint-ventures, como coloca Castells (2002), fazendo com que ocorra a 

“desintegração vertical da produção em uma rede de empresas, processo que substitui a 
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integração vertical de departamentos dentro da mesma estrutura empresarial” (CASTELLS, 

2002, p. 215).

  Entretanto, atualmente, essa Empresa investe principalmente, sob o controle da 

família Abu-Ghazaleh, em um processo de compra, incorporações e verticalização intensiva 

altamente centralizada que reforça muito mais a integração vertical em todos os setores da 

Empresa, contrariando assim parte da teoria sobre a flexibilização e o pós-fordismo 

(CASTELLS, 2002). 

 A Del Monte Fresh Produce tem todas as características citadas por Corrêa (1991) 

de uma empresa multinacional, como: a ampla escala de operações com a manipulação de 

grandes quantidades de matérias-primas e manufaturadas;  a natureza multifuncional com um 

intensivo processo de horizontalização e verticalização, com o controle desde fazendas de 

frutas, seu transporte por caminhões e navios refrigerados, terminais aduaneiros e seu 

beneficiamento até a comercialização nos mercados desenvolvidos; múltiplas localizações 

com subsidiárias espalhadas por todo o mundo em vários continentes; enorme poder de 

pressão econômica e política que a empresa tem na OMC e no Governo Americano, devido 

ter sua sede nos Estados Unidos, localizada na Flórida, sendo a maior empresa desse estado e 

tendo relações próximas com a família Bush, de modo a um irmão de George Bush Filho 

(atual Presidente dos Estados Unidos) fazer parte da diretoria da Empresa na Flórida 

(TRIGAUX, 2003).

 A Del Monte Fresh Produce também tem todas as características próprias de 

grandes multinacionais do Setor Frutícola, citadas por Gómez (1999): possui terra e adquire 

produções de vários países do mundo; especializa-se em produtos de elevado valor, como 

frutas e vegetais frescos, fruta tropical; abastece os mercados com uma ampla oferta de 

produtos; etiqueta todos os produtos utilizando somente uma marca; encontra-se 

verticalmente integrada, oferecendo ampla gama de serviços, desde o cultivo direto ou 
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contrato com os agricultores, financiamento, colheita, embalagem, frete e comercialização; 

além de possuir capacidade de coordenar sua estratégia de mercado para a linha completa de 

seus produtos em escala mundial. 

 Para reforçar as características colocadas acima, vamos lançar mão de dados 

recentes sobre a Empresa, as quais também servem para salientar esse caráter de concentração 

e de verticalização em que ela está inserida. 

Países e 
Protetorados

Número de 
companhias

incorporadas

Países e 
Protetorados

Número de 
companhias

incorporadas
África do Sul 2 Gibraltar 1

Alemanha 4 Guatemala 6
Antilhas

Holandesas
1 Holanda 4

Argentina 1 Hong Kong 3
Bélgica 1 Ilhas Cayman 32

Bermuda 1 Ilhas Virgens
Britânicas

1

Brasil 5 Inglaterra 2
Camarões 2 Japão 2

Chile 9 Jordânia 2
Colômbia 1 Libéria 4

Coréia do Sul 1 México 3
Costa Rica 11 Nova Zelândia 2
Equador 2 Panamá 2
Espanha 1 Peru 1

Estados Unidos 
da América 

30 Polônia 1

Filipinas 2 Uruguai 2
Quadro 16 – Incorporação de companhias subsidiárias pela Del Monte Fresh Produce no mundo (até 

20/02/2004)
Fonte: NASDAQ (2005) 

 De acordo com o Quadro 16, notamos que a referida Empresa atua em todos os 

cinco continentes habitados. Na América, ela atua principalmente na sua sede - as Ilhas 

Cayman -  e depois nos Estados Unidos. Nas Ilhas Cayman, a Empresa tem a propriedade de 

várias empresas de navegação para transportar seus produtos, além do registro de subsidiárias 
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de outros países e empresas de investimentos e de serviços ligados ao Turismo. Nos EUA, a 

Empresa tem subsidiárias em vários estados com operações variadas. Em Delaware, perto de 

Nova Iorque, essa Empresa tem registro de operações com a produção de frutas, além da 

propriedade de uma empresa aérea e empresas de logística e transporte. Na Flórida e no 

Texas, tem registro de operações com a produção de frutas e firmas de propaganda. 

Recentemente, já durante a gestão da família Abu-Ghazaleh, em 2004, foi intensificado o 

processo de integração vertical da Empresa com a compra da empresa americana Cam-Am

Express Inc., que tem uma grande frota de caminhões refrigerados que interliga boa parte dos 

estados americanos e o Canadá, o que vai possibilitar transportar as frutas da Del Monte Fresh 

Produce (NASDAQ, 2005).

Foto 1 - Fábrica de Plástico da Del Monte Fresh Produce no Chile – UPC - United Plastic 
Corporation S.A 
Fonte: United Plastic Corporation S.A. (2005) 

No resto da América, a Del Monte Fresh Produce ainda está presente na 

Argentina, Brasil, Colômbia, Peru, Uruguai, México, com atividades de produção e 

comercialização de frutas. No Chile, tradicional exportador da fruticultura mundial, a 

Empresa, além do comércio e da produção, tem operações no ramo imobiliário e uma fábrica

de plástico, a United Plastic Corporation S.A. (UPC), com duas plantas industriais. A Del

Monte Fresh Produce também está presente nos grandes exportadores de bananas, como

Equador, Costa Rica e Guatemala. Nesses países, a Empresa tem operações com produção e 
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comercialização de frutas, além de serviços logísticos e de armazenagem, e congelamento da 

produção (UNITED PLASTIC CORPORATION S.A., 2005). 

Na Europa, a Del Monte Fresh Produce está presente nos grandes mercados

consumidores,  com operações de comercialização e logística de frutas na Holanda, Inglaterra, 

Bélgica, Alemanha, Espanha. Em 1997, já sob a gestão agressiva da família Abu-Ghazaleh, a 

empresa adquiriu a propriedade de uma grande empresa de navegação  - a Horn-Linie -, que 

conta com uma extensa frota de navios refrigerados que transportam contêineres e 

passageiros, em rotas que interligam os países produtores de frutas aos países consumidores

de frutas que a empresa comercializa (HORN-LINIE, 2005). 

Foto 2 - Um dos navios da Horn-Line que transportam os contêineres da Del Monte Fresh Produce.
Fonte: Horn-Linie (2005) 

Além dessa grande aquisição – Horn-Line -, que reforça o processo de 

verticalização da Multinacional, a família Abu-Ghazaleh, no comando da Empresa, mais uma

vez vai intensificar esse processo na Del Monte Fresh Produce com a compra da Del Monte 

Foods  Europe, no final de 2004. Essa Empresa, recém-adquirida, já tinha um alto nível de 

integração vertical com a produção e o processamento de frutas e vegetais, sucos, lanches e 

sobremesas, com o uso licenciado da marca Del Monte e a sua distribuição pela Europa e em

mais de 100 países espalhados pela África e Oriente Médio (DEL MONTE FRESH 

PRODUCE, 2005).

Na África, a Empresa está presente em Camarões, na África do Sul, e na Libéria. 

Nesses países, ela tem fazendas e, na Libéria, além de fazendas de frutas, tem operações com

transporte e empresas navais para transportar a produção. Os três países africanos fazem parte 
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do Grupo de Países da África, Caribe e Pacífico (ACP) que foram colônias dos Países 

Europeus (hoje são 79 Países) e que têm um regime de exportação privilegiado para a União 

Européia. A Multinacional está investindo pesado ultimamente nos países que fazem parte da 

ACP para poder ter mais cotas de exportação de frutas para a União Européia, que 

frequentemente impõe barreiras às exportações de frutas para os países que não fazem parte 

da União Européia e da ACP. (Grupo de Países da África, Caribe e Pacífico, 2005). 

 Conforme o Quadro 6, a Del Monte Fresh Produce também está presente na Ásia, 

onde tem operações em cinco países ( Jordânia, Japão, Filipinas, Coréia do Sul e Hong Kong). 

Particularmente no Japão, na Coréia do Sul e em Hong Kong (hoje pertencente à China) a 

Empresa busca ampliar seu mercado consumidor. 

 Por fim, a Multinacional também tem operações na Oceania, mais particularmente 

na Nova Zelândia, com uma subsidiária de frutas frescas e com uma empresa de 

investimentos. 

 A Del Monte Fresh Produce tem como centro de seus negócios a produção de 

frutas frescas, atualmente bastante diversificada, embora a banana se destaque como a terceira 

maior vendagem do mundo. Além disso, a Multinacional está em primeiro lugar no mundo 

em vendas de abacaxi, e de melão nos Estados Unidos e no Reino Unido. Essa empresa 

também vende frutas dos mais variados tipos, como uvas, citros, maçãs e outras frutas, além 

de vegetais (DEL MONTE FRESH PRODUCE, 2005). 

 A respeito do seu ramo de produção mais rentável e que se apresenta no 

município de Ipanguaçu no Rio Grande do Norte - a banana –, a Del Monte Fresh Produce se 

insere em um mercado que se configura como um oligopólio altamente concentrado, segundo 

Chesnais (1996), em que apenas cinco empresas dominam mais de 70% do comércio mundial 

dessa fruta (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, 
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2003). As exportações mundiais de banana são quase inteiramente controladas pelas 

empresas: 

Dole Food Company Inc. – Com sede na Califórnia, Estados Unidos, foi 

fundada no Havaí em 1851 e se reveza com a Chiquitita Brands como líder 

mundial na exportação de banana. É uma empresa altamente verticalizada, com 

o domínio da produção, embalagem e do processamento dos produtos frescos, 

atuando de forma diversificada com mais de 170 produtos, além de ter uma 

empresa especializada no transporte - a “Dole Ocean Cargo Express” -, que 

transporta os contêineres da Dole e também está a serviço de terceiros. Atua 

em vários continentes com plantações e logística em escala mundial (DOLE, 

2005).

Chiquitita Brands International Inc. – Também conhecida por “Chiquita”, tem 

sua sede em Ohio, Estados Unidos, junto com a Dole, e se reveza com esta na 

liderança mundial de exportação de bananas. Foi fundada em 1899, com o 

nome de “United Fruit Company”. Essa Empresa é uma das pioneiras em 

tecnologia de refrigeração no transporte de contêineres pelo mundo. 

Caracteriza-se também como uma empresa altamente verticalizada, com mais 

de 56.000 ha de fazendas próprias e uma frota de navios refrigerados para levar 

seus produtos para os EUA e a União Européia, e tem joint ventures  nas 

Filipinas e na Austrália. É dona ainda de armazéns e estradas de ferro usadas 

para escoar a produção (CHIQUITA, 2005). 

Del Monte Fresh Produce ou Fresh Del Monte Produce – Tem sede nas Ilhas 

Cayman e principal centro administrativo nos Estados Unidos, em Coral 

Glabes, na Flórida. É verticalizada, com empresas por toda a cadeia produtiva 

da banana, inclusive transporte marítimo, beneficiamento e distribuição, e 
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também horizontalizada, com negócios de investimento em mercado 

financeiro, imobiliário e no Setor Turístico (DEL MONTE FRESH 

PRODUCE, 2005).

Fyffes – Com sede na Irlanda, em Dublin, começou a funcionar em 1888, 

levando bananas das Ilhas Canárias para Londres. É a primeira Companhia a 

ter navios especialmente construídos para o transporte de banana, já em 1901. 

É uma empresa também verticalizada com o controle do transporte, 

beneficiamento e comercialização. Mas essa empresa difere das demais: tem 

somente uma pequena parcela de fazendas em Belize; o resto da produção é 

comprada da Dole ou de outras fazendas menores em Belize, Suriname, 

Jamaica, Colômbia, Costa Rica, Panamá, Equador, Honduras e nas Ilhas 

Canárias, não se responsabilizando, portanto, pelas condições dos 

trabalhadores. (FYFFES, 2005; BANANALINK, 2005). 

Noboa - Com sede no Equador, na cidade de Guayaquil, a sua participação 

vem crescendo de forma agressiva no mercado mundial. É um conglomerado 

que tem em sua família mais de 110 empresas, e  conta com um alto índice de 

verticalização, já que atua na produção, com 7.000 ha de fazendas próprias, 

além de contar com um esquema de subcontratação com 600 fornecedores que 

somam mais de 36.000 ha produzindo para a Noboa. A empresa tem também o 

controle do transporte marítimo e também de outros setores, como o Setor 

Bancário (BANANALINK, 2005). 

Essas empresas reunidas dominam o contexto produtivo e controlam o preço e a 

distribuição no mercado consumidor dos Países Desenvolvidos, através de pressão direta 

junto à Organização Mundial do Comércio (OMC). 

Segundo Madeley (2003, p.92),
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os conglomerados transnacionais influem poderosamente na agenda da 
OMC. Embora as reuniões sejam dirigidas por ministros e seus assessores, é 
freqüente a presença de representantes de grandes empresas que fazem lobby 
por decisões que beneficiam seus negócios. Eles podem até fazer parte das 
delegações oficiais. 

Performance Econômica 
(US$ milhões) 

Dole Del
Monte

Chiquita Fyffes

Vendas Totais 4.400 1.930 1.900 1.760
Vendas de Produtos Frescos 3.600 1.800 1.400 1.760
Vendas de Bananas 1.215 894 1.216 (500)

Importância Relativa 
Ranking nos Estados Unidos 1 3 2 -
Ranking na União Européia 3 4 1 2
Plantações Próprias na América Latina (ha) 15.000 n.a 28.800 0
Número de Empregados 33.000 25.000 26.000 2.500
Quadro 17 – Performance das quatro maiores multinacionais do setor de banana (2001)
Fonte: Food and Agriculture Organization of The United Nations (2005) 

O Quadro acima nos mostra a performance das quatro maiores Multinacionais do 

Setor de banana e que estas não sobrevivem somente com a venda dessa fruta, pois, assim 

como a Del Monte Fresh Produce, as outras três grandes têm também em curso um processo 

de diversificação das suas atividades, comercializando outras frutas, o que beneficia essas 

empresas, que com isso mantêm  um intensivo processo de verticalização. 

  Outra característica da maioria das empresas em questão é a plantação própria de 

suas fruteiras, não dependendo da terceirização nem das joint ventures. Contudo algumas 

dessas empresas, com quase 30.000 ha, ainda têm sob a sua tutela um número razoável de 

empregados. 

Em alguns países, tais empresas chegam a ser detentoras de quase que um 

monopólio de toda a exportação de bananas do país. Segundo a Food and Agriculture 

Organization of The United Nations (2005), em alguns, como a Costa Rica, a produção e a 

exportação de banana ficam concentradas nas três grandes do mercado mundial, a Dole, a 

Chiquitita e a Del Monte Fresh Produce, o que representa algo em torno de 50% da produção. 
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Na Guatemala, esse número ainda é maior, variando de 80 a 100% da produção para 

exportação.

Segundo a Food and Agriculture Organization of The United Nations (2005), na 

região da América Central, essas três empresas concentram 80% das exportações de banana. 

Na América do Sul, esse número baixa para 33%, e, na Ásia, aumenta para 60%. Isso 

demonstra o caráter oligopolista e concentrador não só do comércio mundial de bananas, mas 

também da sua produção, que está vinculada, desde a fazendas a grandes grupos 

multinacionais. 

Mas devido às características de produção de banana de forma intensiva e com o 

uso de defensivos agrícolas, esses grupos tendem a causar grandes impactos ambientais nos 

países em que estão instalados, além dos impactos de natureza social, por causa do uso da 

mão-de-obra e da forma como esta é usada por essas Multinacionais, e do impacto no 

mercado de terras e na intensificação da concentração fundiária, com as constantes compras 

de terras. 

3.3.2  Inserção da Del Monte em Ipanguaçu

 A Del Monte Fresh Produce começa a se inserir em Ipanguaçu - RN, na década 

de 1990, quando ocorre no Brasil um processo de liberalização do comércio, que vai se 

intensificar em 1993, com a emergência da OMC, com o término das negociações da Rodada 

Uruguai e com a pressão do FMI. 
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 O Brasil vai ser um dos países signatários da OMC e um dos participantes do 

Acordo sobre a Agricultura da Rodada Uruguai, que liberalizou a produção e o comércio 

agrícola em todo o Mundo, com mais intensidade nos Países Subdesenvolvidos. 

 Como já falamos anteriormente, o Acordo sobre Agricultura cobre três áreas 

principais:  acesso aos mercados, subsídios à exportação e apoio doméstico à Agricultura. 

 Esse Acordo contribui de forma efetiva para a liberalização do comércio e 

conseqüentemente para a entrada de grandes grupos multinacionais no Brasil, com a 

diminuição de tarifas sobre alimentos importados e de subsídios à exportação aos produtores 

agrícolas nacionais.

 Como decorrência desse Acordo, constatamos que a liberalização do comércio 

trouxe um enorme surto de importação, devido à diminuição de tarifas sobre alimentos 

importados (o que ocorreu no início do Governo de Fernando Henrique Cardoso), expulsando 

muitos trabalhadores rurais e concentrando a propriedade da terra nas mãos de poucos grupos, 

muitos deles multinacionais.  

 Tal Acordo também limita em muito a ajuda que um governo poderia dar a uma 

empresa nacional, pois essa ajuda tem que ser a mesma para a Multinacional. 

 Esses acordos internacionais no âmbito da OMC e as pressões do Banco Mundial 

e do FMI, segundo Castells (2002), vão impor ao Brasil um processo de globalização que vai 

privilegiar as exportações e as corporações multinacionais. Um exemplo disso é que, nos 

últimos vinte anos, houve um maciço crescimento do comércio de frutas, hortaliças e até de 

flores da América Latina para os Estados Unidos, devido a agricultura não tradicional ser 

mais lucrativa. Porém, a situação é controlada por grandes proprietários de terras, ricos 

investidores e companhias estrangeiras. Segundo Madeley (2003, p.14),  

a globalização econômica e a liberalização do comércio concentraram o 
poder nas entidades de grande porte que conhecemos como conglomerados 
transnacionais. Pequenos agricultores não conseguem competir na economia 
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global e são expulsos de suas terras, deixando as portas escancaradas para os 
conglomerados.  

 Esse processo atualmente acontece no Brasil, nas áreas de produção para a 

exportação, como na região do cinturão da soja, Centro-Oeste e nas áreas de fruticultura 

irrigada nos vales férteis do Nordeste. Em um desses vales, o vale do Açu, está situada a 

cidade de Ipanguaçu. 

 Como resultado desses acordos e também de uma dívida pública elevada, o Estado 

Brasileiro, através de suas reformas,  desregulamentou rapidamente o mercado agrícola  e 

diminuiu drasticamente os recursos para o financiamento agrícola e para o apoio tecnológico. 

Isso aconteceu a partir do Governo Collor, em 1990, com a desregulamentação do Setor 

Agrícola e a extinção de vários institutos setoriais como o Instituto do Açúcar e do Álcool 

(IAA).

 Em 1995, Fernando Henrique Cardoso é eleito Presidente, dando seqüência às 

reformas liberais iniciadas por Collor em 1990. Dentre as reformas, algumas medidas para 

desregulamentar os fluxos de capital internacional foram realizadas, proporcionando-lhe 

maior liberdade, como o fim da restrição do capital estrangeiro em setores como o açúcar e o 

álcool, dentre outros, e a isenção de imposto de renda sobre a remessa de lucros de filiais de 

multinacionais (FERRAZ; LOTTY, 2000). 

 Além disso, Fernando Henrique tratou também de incentivar com políticas 

públicas a capitalização do campo por empreendimentos privados, através do apoio à 

irrigação privada. “No âmago de seus objetivos, encontra-se a busca da competitividade para 

o agronegócio globalizado, centrado na expansão de uma agropecuária intensiva em capital e 

tecnologia nas manchas irrigáveis, encabeçada pela iniciativa privada.” (ELIAS, 2001). 

 Com esse novo ambiente da atuação do Estado Brasileiro, as empresas agrícolas 

nacionais traçaram novas estratégias e as Multinacionais intensificaram sua atuação no País. 

Uma das estratégias mais utilizadas pelas grandes empresas agrícolas brasileiras frente a esse 
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novo ambiente foi a intensificação das fusões e aquisições com as Multinacionais que estavam 

investindo mais no País, além das associações estratégicas com estas. 

 A intensificação dos investimentos externos diretos dessas Multinacionais no 

Brasil não se deveu apenas à liberalização da Agricultura e à desregulamentação dos capitais 

e do Setor Agrícola. Deveu-se também às estratégias de integração em redes globais de 

comércio das Multinacionais, a partir do aproveitamento de dinâmicas distintas de 

crescimento e rentabilidade, apresentadas nesses países, como o Brasil. 

 Com isso se dá o crescimento da atuação de empresas multinacionais em boa parte 

dos setores lucrativos da Agricultura e das cadeias produtivas. Um exemplo disso é o 

crescimento do investimento multinacional nos Setores de soja, açúcar, cítricos. Setores em 

que o Brasil é líder de vendas externas

 Na década de 1990, nesses Setores ocorre a intensificação da participação 

estrangeira com a compra de Empresas Nacionais por Multinacionais e a ampliação das 

atividades de algumas destas que tradicionalmente operam no Brasil.  

 No Setor da soja, temos a ampliação e diversificação das operações das 

Multinacionais Bunge (EUA) e Cargill (EUA). No Setor sucroalcooleiro, temos várias joint

ventures se formando entre gigantes brasileiras e Multinacionais, como no caso da parceria 

entre o Grupo COSAN, o maior Grupo brasileiro exportador de cana de açúcar do mundo, e a 

Union SDA, uma grande Multinacional francesa, além da participação de Multinacionais 

como a Cargill, também nessa área. No ramo de cítricos, temos a participação agressiva 

também da Cargill, entre outras Multinacionais, que tem fazendas produtoras de laranja, 

plantas de processamento de suco de laranja, além de um terminal portuário específico para 

exportar o suco e caminhões e navios próprios para o transporte (ALBANO; COSTA, 2005).  
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 Outro exemplo da intensificação da atuação das Multinacionais no Brasil é a 

chegada da Del Monte Fresh Produce, na década de 1990, nesse contexto de liberalização e 

desregulamentação do Setor Agrícola.  

Essa Multinacional vai escolher principalmente as chamadas “manchas férteis” do 

Nordeste para se instalar, tendo como locais o Vale do Açu (RN), no município de Ipanguaçu, 

e o Vale do Baixo Jaguaribe (CE), no município de Quixeré (SECRETARIA DE 

COMÉRCIO EXTERIOR, 2005). Em ambos, a Del Monte Fresh Produce vai produzir frutos 

para a exportação, sendo que sua unidade de produção de banana vai se localizar em 

Ipanguaçu (depois, a Empresa vai expandir suas fazendas para dois outros municípios 

vizinhos, Açu e Carnaubais), onde faremos nossa análise. 

Essas escolhas da Multinacional por áreas do semi-árido nordestino (como no 

caso da nossa análise, o município de Ipanguaçu no Rio Grande do Norte) vão se dar 

principalmente em função das vantagens locacionais existentes nessas áreas. 

Existem (como já falamos no item 1.1), segundo Dunning (1988 apud 

CHESNAIS, 1996, p. 86), inúmeras vantagens que uma Companhia Multinacional como a 

Del Monte Fresh Produce apresenta ao se internalizar em um país. Dentre estas, têm-se:  

Vantagens decorrentes da internalização - economias de transação na aquisição 

dos insumos (inclusive tecnologia), redução da incerteza, maior proteção à tecnologia, 

controle da validade e das iniciativas, possibilidade de evitar ou de explorar medidas 

governamentais (especialmente as fiscais), possibilidade de praticar manipulação de preços;  

Vantagens decorrentes da localização - recursos específicos do país, qualidade e 

preço dos insumos, qualidade das infra-estruturas e externalidades (como P&D), custos de 

transporte e de comunicação, distância psicológica (língua, cultura...), política comercial 

(barreiras tarifárias e não-tarifárias), ameaças protecionistas, política industrial, política 

tecnológica e social, subvenções e incentivos para atrair as Companhias.  
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A Del Monte Fresh Produce resolve escolher o Vale do Açu e o município de 

Ipanguaçu atraída tanto pela rentabilidade que passaria a auferir quanto por uma série de 

vantagens locacionais que esse lugar oferece para a Empresa, que passaremos a detalhar a 

seguir:

Infra-Estrutura Hídrica – Com a construção do macrossistema técnico - a Barragem 

de Açu, ou “Armando Ribeiro Gonçalves”, no início da década de 1980 -, tem-se uma 

infra-estrutura que oferece aptidões específicas à produção, colaborando com uma 

especialização produtiva que vai possibilitar ao lugar se integrar ao Meio Técnico 

Científico-Informacional. Com essa Barragem, têm-se, assim, as condições 

necessárias para a Multinacional desenvolver suas atividades, sem se preocupar com o 

fornecimento de água. (SANTOS, 2002a; SANTOS; SILVEIRA, 2001). 

Infra-Estrutura Logística – Ipanguaçu se localiza em uma região de fácil acesso aos 

portos de Natal-RN e Fortaleza-CE, economizando, assim, o frete marítimo, já que 

estes ficam entre as fazendas da Multinacional da África (Libéria, Camarões) e as da 

América Central (Costa Rica, Guatemala e Panamá). 

Região não Sujeita às Intempéries Climáticas – A Multinacional veio para Ipanguaçu 

também por ser uma área não sujeita às intempéries climáticas, uma vez que a 

Empresa já teve prejuízo com intempéries nas suas fazendas da Guatemala, perdendo 

quase 1/3 da sua área plantada em 1998, com a ocorrência do Furacão “Mitch” 

(COMISSÃO ECONÔMICA PARA A AMERICA LATINA E O CARIBE, 2000). 

Alta Produtividade do Semi-Árido – As condições naturais de alta fertilidade dos 

solos de várzeas, mais o alto índice de insolação da região fazem com que nesse lugar 

se tenha um alto grau de produtividade, como foi atestado pela Fazenda “São Miguel” 

nos anos 1980, que conseguiu na região o maior índice de produtividade do algodão 

no mundo (SANTOS; SILVEIRA, 2001). 
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Fuga do Fungo “sigatoka negra” - Esse fungo já atinge as plantações da 

Multinacional na América Central (Costa Rica, Panamá e Guatemala), 

proporcionando um aumento de gasto com tratamentos à base de defensivos agrícolas 

e perdas de produtividade e rendimentos. Na região de Ipanguaçu, tal fungo ainda não 

existe. Isso é um ponto favorável para a instalação da Multinacional nesse lugar 

(COMISSÃO ECONÔMICA PARA A AMERICA LATINA E O CARIBE, 2000; 

BANANALINK, 2005). 

Alto Custo da Mão-de-obra Caribenha – Ao lado do alto índice de empregados no 

Setor de banana, no Istmo Americano, principalmente nos países em que a Del Monte 

Fresh Produce tem suas fazendas – Costa Rica, Guatemala e Panamá -, existe 

também um alto índice de sindicalização e sindicatos fortes que possuem muito poder 

de barganha e elevam o custo da mão-de-obra na região. Em Ipanguaçu não se tem 

esse nível de sindicalização e o custo da mão-de-obra é mais barato (COMISSÃO 

ECONÔMICA PARA A AMERICA LATINA E O CARIBE, 2000). 

Incentivos Fiscais – A Multinacional se beneficia no Rio Grande do Norte de 

isenções fiscais, devido o Estado ter colocado em Decreto nº 13.640 de 13 de 

novembro de 1997 a isenção de Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS) para a banana e outros produtos hortifrutigrangeiros (CARVALHO, 2001). 

Desvalorização da Taxa de Câmbio – A Del Monte Fresh Produce também se 

aproveitou da desvalorização da moeda brasileira frente ao dólar (moeda de que a 

Empresa se utiliza nas transações internacionais) para reduzir seus gastos com 

pagamentos de salários e compra de terras (CARVALHO, 2001). 

Após perceber todas essas vantagens locacionais, a Multinacional resolve se 

instalar no Rio Grande do Norte, embora não tenha chegado a este Estado, em um primeiro 
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momento com suas instalações. A Empresa resolveu fazer uma joint-venture23 com um grupo 

pernambucano chamado “Directivos Agrícola”.  

 Em Pernambuco, esse Grupo atua no Setor Imobiliário, no Comercial, através de 

um Shopping Center e também no Setor Industrial, com investimentos em usinas de cana-de-

açúcar (CARVALHO, 2001). 

 A partir de 1992, começa a se fazer estudos para escolher o local da produção e 

para a parceria da “Directivos Agrícola”. O Grupo pernambucano queria diversificar sua área 

de atuação com a produção e exportação de bananas em Ipanguaçu. Sabendo que o comércio 

internacional de bananas é território restrito de poucas Empresas Multinacionais que formam 

um oligopólio extremamente concentrado, o Grupo procura se associar com um dessas 

grandes Multinacionais (CARVALHO, 2001). 

 No mesmo ano, começam as negociações com a Del Monte Fresh Produce para a 

constituição de uma parceria.  

Foi então celebrado o acordo de parceria, chamado “Projeto Brasil”, segundo 
o qual, num primeiro momento caberia ao grupo brasileiro, grupo Directivos, 
todo o esforço financeiro de produção, ou seja, seria de responsabilidade 
desse grupo todas as inversões iniciais, inclusive na aquisição de mudas, 
testes de solos, compra de terras, projeto de irrigação, câmara de frios e a 
produção propriamente dita, cabendo a empresa parceira fornecer a 
tecnologia de produção, além de assessorar todo processo de 
desenvolvimento das plantas. A multinacional também ficaria encarregada 
de comercializar a banana no Mercado Comum Europeu. Em um segundo 
momento, a empresa multinacional deveria fazer também inversões como se 
as empresas fossem gêmeas, ou seja, deveria investir o mesmo montante que 
o grupo nacional investiu (CARVALHO, 2001, p.88). 

 Celebrada a parceria, tem-se a compra por intermédio do empresário da 

Directivos, Eduardo Garcia Fernandes, de 502,4 ha de terras em 25/10/1993 em Ipanguaçu, 

terras essas que vão dar origem à fazenda da Directivos Agrícola em Ipanguaçu (dados do 

Cartório de Ipanguaçu). 

                                                          
23 “Trata da criação de uma empresa nova ou um acordo em que uma empresa entra com um tipo de ativo 
específico à sua propriedade (e.g., tecnologia, capacidade gerencial e organizacional) e outra com outro ativo 
(e.g., capital e capacidade mercadológica).” (GONÇALVES, 2000). 
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 Essa joint-venture aparentemente vai colocar a Del Monte Fresh Produce como 

uma Companhia que partilha seus conhecimentos através de parcerias, e que segue os ditames 

da terceirização, da parceria, da desverticalização como já falava Castells (2002) e Chesnais 

(1996). Mas esse aparente movimento mudou quando a Multinacional foi adquirida pela 

família Abu Ghazaleh, em 1996. 

 A plantação de banana na fazenda da Directivos em Ipanguaçu começa a ser 

executada em 1995 e o início da produção de banana aconteceu entre os anos 1996 e 1997. 

Mas, no ano de 1996, já sob a administração da família citada, a Del Monte Fresh Produce

resolve unilateralmente quebrar o contrato de parceria. 

 Segundo Carvalho (2001), essa quebra de parceria por parte da Del Monte Fresh 

Produce  é entendida, inclusive pela própria Empresa Nacional, como premeditada, talvez até 

forjada antes do acordo de parceria. Segundo conclusões tiradas sobre os fatos que sucedem à 

quebra de contrato, o projeto da Empresa Multinacional sempre seria de comandar 

autonomamente sua produção de banana, como acontece nos outros espaços em que ela atua 

no Mundo. No entanto, como seu propósito era baseado em investimentos muito elevados, a 

estratégia da Empresa foi cautelosa, optando por “testar” seu modelo de produção dentro de 

um espaço novo: o clima semi-árido do Nordeste.  

Em outras palavras, a associação com o Grupo Nacional serviu apenas como 

“laboratório”, como função experimental às pretensões finais da Empresa Multinacional, que 

era o de encontrar um local no Semi-Árido que tivesse grande produtividade e também 

pudesse implicar custos menores do que os da Costa Rica, como já desconfiavam, em razão 

da investida da Dole, (a Multinacional Dole também fez uma parceria na região do Vale do 

Açu, mas sem sucesso). Entretanto, todo o prejuízo ficou com a Empresa Nacional, pois, 

quando houve a constatação de alta produtividade da banana tipo grand naine nesse local, 
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deu-se efetivamente a entrada da Del Monte Fresh Produce, com a quebra do Acordo, que, 

por sua vez, ancorava as pretensões do Grupo Nacional (CARVALHO, 2001). 

 Pode-se chegar à conclusão de que a Empresa usou a parceria como um 

laboratório e não como uma estratégia nova de obter lucros com baixo risco. Esse tipo de 

empresa multinacional tem como estratégia a verticalização intensiva, utilizando sempre 

capital próprio para toda sua cadeia produtiva, reduzindo assim os custos nessa cadeia. 

 Após a quebra de contrato, a Multinacional vai se instalar efetivamente no Vale 

do Açu e em Ipanguaçu, com as suas próprias fazendas, o que provocou no município um 

grande impacto e grandes mudanças no relacionamento que esse local passa a ter com o 

global.

Impactos da Del Monte Fresh Produce em Ipanguaçu

 Com a chegada da Multinacional Del Monte Fresh Produce em Ipanguaçu, 

observamos que esta mantém uma relação diferenciada com o lugar em relação às outras 

empresas de capital nacional que chegaram lá na década de 1980. 

 Observamos, com base no Quadro 18, que pouco essa Empresa se relaciona com o 

lugar. O capital da Multinacional é global e financeiro, não depende da conjuntura local nem 

da política de crédito do Governo para a Agricultura.
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Elementos da Cadeia Del Monte Fresh Produce Empresas Locais 
1 – Fatores de Produção 

Capital
Global e Financeiro Local e Empréstimo 

Trabalho
Global e Local Local

Terra
Local Local

Integração Não Faz Difundida
2 – Insumos e serviços 

Sementes/mudas 
Israel Chile, EUA

Adubos/fertilizantes Centro-Sul Centro-Sul
Equip. de Irrigação Israel e Costa Rica  Local 
Assistência Técnica Local (própria) Local (própria e parcerias) 
Defensivos Estados Unidos Local
Mat. De Embalagem Estados Unidos Centro-Sul
Mat. De Segurança Centro-Sul Local
P & D Israel e América Central Local

Quadro 18 - A relação entre fatores de produção e aquisição dos insumos das empresas com os lugares 
de compra 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor baseado em Carvalho (2001) 

 Com relação ao emprego de insumos e serviços, notamos que a Multinacional se 

utiliza o mínimo possível do local, diferentemente das empresas locais, que dependem quase 

sempre de insumos e serviços da região de Ipanguaçu. As sementes e mudas da Multinacional 

vêm de Israel e os adubos e os fertilizantes, do centro-sul do País, tal como se dá com as 

empresas locais. 

 Mas com relação ao emprego de equipamentos de irrigação, defensivos, material 

de embalagem, material de segurança, P&D, notamos que há uma grande diferença entre a 

Multinacional e as empresas locais. 

 Os equipamentos de irrigação, defensivos, material de embalagem e P &D da 

Multinacional vêm de fora do País, principalmente dos Estados Unidos e de Israel, e que, 

quando chegam no nosso País, oneram a balança comercial com as importações, além de 

desprezar a dinâmica local como fornecedora desses insumos, desvalorizando o local. Até o 

material de segurança vem do centro-sul do País desvalorizando o que é fornecido no local, ao 
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contrário das empresas locais, que em boa parte dos insumos mencionados acima se utilizam 

do que é oferecido internamente. 

 A Empresa só se utiliza verdadeiramente de duas coisas em âmbito local: das

terras, para sua produção, e de parte da mão-de-obra, uma vez que algumas contratações são 

feitas no centro-sul do País e outras são de quadros gerenciais de fora do País. 

Esse quadro de pouca dependência da Multinacional em relação ao local e maior 

dependência do global reflete a intensificação do Meio Técnico-Científico-Informacional e 

das verticalidades. Esses processos são explicados por Santos (1997), quando afirma que, com 

o processo atual de Globalização, tem-se uma reestruturação dos espaços globais, uma vez 

que esse processo define duas formas de estruturação e funcionamento do espaço: a) 

Horizontalidades, que são o alicerce de todos os cotidianos, isto é, do cotidiano de todos. São 

extensões formadas de pontos que se agregam sem descontinuidade, como na definição 

tradicional de região. As regras são localmente formuladas; b)Verticalidades, que agrupam 

áreas ou pontos, a serviço de atores hegemônicos não raro distantes. São vetores da integração 

hierárquica, regulada, necessária em todos os lugares da produção globalizada e controlada à 

distância (SANTOS, 1997; SANTOS, 2002a; SANTOS, 2002b). 

Com o aprofundamento da Globalização, que, cada vez mais, vai impor relações 

verticais novas a regulações horizontais preexistentes, vai haver também o aprofundamento 

das tensões entre a globalidade e a localidade, entre o mundo e o lugar (SANTOS, 1997). 

 Esse aprofundamento da Globalização com a intensificação das verticalidades vai 

acontecer em Ipanguaçu com a fixação da Del Monte Fresh Produce, pois, a partir de então,  

“reforçam-se as determinações exógenas ao lugar da produção, especialmente no tocante aos 

mercados, cada vez mais longínquos e competitivos.” (ELIAS, 2002b). 

 Dessa forma, a área das fazendas da Del Monte Fresh Produce não vai ter 

relações significativas com a cidade mais próxima – Ipanguaçu -, embora vá manter contatos 
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intensos com outras muito mais distantes, no estrangeiro, como cidades na Europa (onde 

ficam os representantes comerciais da Empresa e um grande mercado consumidor), nos EUA 

(onde está sua principal representante comercial e um grande mercado consumidor da 

produção de Ipanguaçu e fornecedor de insumos) e nas Ilhas Cayman (onde fica sua sede 

oficial) (SANTOS; SILVEIRA, 2001). 

 Com relação à mão-de-obra, a Empresa exerceu uma mudança  no Município  e 

na região do Vale do Açu, já que nela trabalham pessoas de Ipanguaçu e de municípios 

vizinhos.

 Com a chegada da Empresa, há uma intensificação do trabalho assalariado 

permanente. Diferente do que existia antes, quando se tinha o sistema de parceria nas 

pequenas propriedades e o sistema de trabalho assalariado temporário nas grandes 

propriedades.

 A Multinacional, com a implantação da mão-de-obra assalariada permanente, vai 

contra as idéias referentes à jornada flexível, onde as grandes Empresas Multinacionais, para 

baixar os custos, vão implantar diversas formas  de flexibilidades na organização do trabalho, 

como a subcontratação e terceirização (CASTELLS, 2002). A Del Monte Fresh Produce,

junto com as duas maiores exportadoras de bananas no mundo - a Dole e a Chiquita-, tem a 

característica de evitar trabalhar com a subcontratação e a terceirização. 

 Benko (1999) ressalta as características básicas de uma empresa com a 

organização flexível da produção (pós-fordismo), a saber: flexibilidade funcional (onde o 

empregado seria um polivalente), flexibilidade da organização do trabalho (com uma linha 

flexível de produção, onde a finalidade dos novos equipamentos é atender a uma demanda 

incerta e flutuante, tanto em volume quanto em composição), flexibilidade do contrato de 

trabalho (onde todas as medidas que reduzem os vínculos de um trabalhador com uma 

empresa caminham para a flexibilidade), flexibilidade dos custos com a mão-de-obra 
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(locacionais, deslocalização das empresas para regiões de baixos salários) e a desintegração 

vertical e horizontal. 

 A Del Monte Fresh Produce instalada em Ipanguaçu não apresenta todas essas 

características da organização flexível da produção. A Empresa, inserida em um ramo 

altamente competitivo, mantém uma política voltada para a integração vertical e horizontal. 

Além disso, sem essa flexibilidade funcional, em que o empregado seria polivalente, a 

Empresa apresenta um quadro bastante especializado. O contrato de trabalho não é flexível, 

trabalhando-se com carteira assinada de forma permanente. E pelos relatos da população da 

região, esses dados se confirmam. “A Del Monte só sai o operário quando eles faz pro dono 

[...] Quando faz mal feito, apronta qualquer coisa aí eles botam pra fora né”(informação 

verbal)24. A Del Monte Fresh Produce é vista como um emprego estável pela população, em 

que o risco de ser “colocado pra fora” é muito baixo. 

 Mas, apesar de ser um emprego estável, há reclamações de populares da área 

sobre a superexploração dos empregados da Empresa, com horas extras em demasiado, nas 

empacotadeiras da Multinacional. Esta, além das fazendas em Ipanguaçu, também tem, 

situada no mesmo Município, uma série de quatro empacotadeiras, onde é feito o trabalho de 

embalagem e conservação das bananas antes de serem colocadas nos caminhões refrigerados 

e de seguirem viagem para os portos e para os mercados consumidores nos Países 

Desenvolvidos.

 As reclamações de superexploração dos empregados do Setor de banana 

infelizmente são uma constante não só em Ipanguaçu, mas também em todas as áreas onde se 

tem esse tipo de produção voltada para o mercado externo. A Del Monte Fresh Produce foi 

acusada por diversas organizações internacionais, como a Bananalink do Reino Unido, de 

superexplorar sua mão-de-obra, principalmente nas fazendas da Costa Rica e na Guatemala, 

                                                          
24Informação obtida através de entrevista com a morador Francisco Vargem Fonseca do Sítio “Ubarana” em 
Ipanguaçu em 24 de Fevereiro de 2005.  
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onde a Empresa entrou em disputa várias vezes nos últimos anos contra os sindicatos 

independentes dos trabalhadores do Setor de Banana, que buscam melhorias nas condições de 

trabalho da região (BANANALINK, 2005). 

 São muitos os relatos de populares que moram na área onde se localizam as 

fazendas da Multinacional e que falam de superexploração dos empregados principalmente no 

Setor de Embalagem da Empresa. 

[...] tem vez que a Del Monte chega até [...]12 horas trabalhando [...] Não 
tem assim de duas etapas de gente trabalhando, uma trabalha de manhã e 
outra trabalha de noite, não, é só aquelas mesmas pessoas. [...]. Quem 
trabalha na empacotadeira começa de seis horas, sai de seis horas de casa, já 
é pra ta de seis horas na pista esperando o ônibus [ o ônibus da multinacional 
que transporta os trabalhadores da suas casas para a empresa]. Aí também, 
eles só querem que você saia de seis horas, esteja na pista. Mas, a hora que 
você chegar eles não querem, eles não diz. Por exemplo, vamos trabalhar de 
seis as seis, não, é de seis até a hora que tiver banana na empacotadeira. 
Enquanto tiver banana você ta lá trabalhando. [...] Tem gente que vai até 12 
horas [da noite] (informação verbal)25.

 Fora as reclamações, notamos que a Del Monte Fresh Produce, além de 

intensificar a mão-de-obra assalariada permanente na região, também aumentou o número de 

ocupações não-agrícolas no campo. Isso se deveu principalmente ao caráter próprio da 

Empresa, que, além de trabalhar com a produção de bananas, também trabalha em Ipanguaçu 

com a limpeza, seleção e embalagem do mesmo produto. 

 Bezerra Neto e Moura (1999) afirmam que, com a entrada desse tipo de empresa, 

novas atividades serão criadas no processo de produção, atividades essas que vão reforçar o 

caráter não-agrícola dos empregos na zona rural de Ipanguaçu. São exemplos de atividades 

novas: a de fiscal, que monitora as atividades desenvolvidas pelos demais trabalhadores; e as 

desempenhadas por mulheres que trabalham com a limpeza, seleção e embalagem nas 

empacotadeiras da Del Monte Fresh Produce.

                                                          
25 Informação obtida através de entrevista com a moradora Alcione Fonseca da Cunha do Sítio “Olho Dágua” em 
Ipanguaçu em 24 de Fevereiro de 2005. 
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 O outro fator de produção de que a Multinacional se utiliza em Ipanguaçu é a 

terra. No próximo item vamos fazer uma análise sobre o papel que a Empresa exerceu no 

aprofundamento da concentração fundiária do município de Ipanguaçu e analisar os impactos 

que essa compra de terras teve para a produção agrícola do Município e para o estado do Rio 

Grande do Norte. 

3.3.3 Del Monte Fresh Produce e Reconcentração Fundiária 

 Como vimos no item anterior, essa Multinacional se relaciona pouco com o lugar 

e muito com seus fornecedores e braços mundiais. Com o lugar, ela possui efetivamente duas 

vinculações: a mão-de-obra, principalmente nos postos intermediários e baixos; e a terra, que 

a Multinacional compra para instalar suas fazendas e suas empacotadeiras que funcionam 

dentro das fazendas (Foto 3). 
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Foto 3 - Uma das Fazendas da Del Monte Fresh Produce em Ipanguaçu. 
Fonte: Gleydson Pinheiro Albano 

Nesse momento do nosso trabalho, vamos nos deter com mais afinco na análise da 

atuação dessa Empresa no mercado de terras de Ipanguaçu, vendo o quanto esta influenciou 

na dinâmica desse mercado, que já vinha tendo um grande índice de concentração fundiária e 

de capitalização desde o fim da construção da Barragem “Armando Ribeiro Gonçalves”, 

quando entraram no Município várias empresas rurais. 

Essa análise vai se dar entre o período de 1993 a 2003, período que começa no 

ano em que a Multinacional começa a comprar terras em Ipanguaçu através de uma joint

venture com a Directivos Agrícola. A primeira compra vai ocorrer no final de 1993, através 

de um representante da Directivos em Ipanguaçu. 
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O período que se inicia em 1993 e que vai até 2003 vai ser marcado, no que diz 

respeito ao número de transações de terra, por uma tendência intensiva a uma diminuição.

Isso pode ser observado claramente no Gráfico 8.

Número de transações de terra por ano e ha
(1993 a 2003)
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Gráfico 8 – Número de Transações de Terra por Ano e Ha (1993 a 2003) 
Fonte: Cartório Único de Ipanguaçu (Dados Amostrais)

Essa diminuição do número de transações está claramente associada ao alto grau 

de concentração da terra, que se intensificou, na década de 1980 (como já vimos no item 2.2), 

nas mãos de poucos, com a vinda das empresas agrícolas. Isso ocasionou esse baixo 

movimento de transações de terra durante a década de 1990 e o início do século XXI. 

Outro ponto a ser notado é que, além do baixo número de transações de terras 

durante todo o período (1993 a 2003), com uma pequena exceção nos anos de 1996 e 1997, 

notamos, paralelo a isso, uma concentração do número de transações nas propriedades entre 

10 e 100 hectares e nas de mais de 100 hectares, ficando as pequenas propriedades de menos

de 10 hectares com um número de transações insignificante. 

Com a intensificação da compra de terras pela própria Multinacional, a partir de 

1998, depois de rasgar o contrato de joint venture com o grupo pernambucano Directivos, o 

quadro do número de transações de terras tende a ficar cada vez mais insignificante.
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A partir de 1998, tem-se uma intensificação da queda no número de transações de 

terras, principalmente nas pequenas propriedades abaixo de 10 hectares, que praticamente não 

são mais transacionadas a partir desse ano. Isso reflete também o caráter da compra de terras 

que a Multinacional Del Monte Fresh Produce vai empreender no Município, uma compra,

em sua maioria, de empresas que já têm muitos hectares de terras e que, portanto, não altera 

significativamente o movimento de transações de terras no cartório, já que as terras estão 

concentradas nas mãos de poucos e não se precisa recorrer a inúmeras transações com várias 

pessoas físicas para se constituir um grande patrimônio fundiário. 

No Gráfico 9,  podemos observar que o grande movimento de transações de terras, 

durante todo o período estudado, se concentrou mesmo na década de 1980, na época da 

construção da Barragem, e depois com a vinda das empresas agrícolas. Na década de 1990 e o 

início do século XXI, não se detectou mais esse grande movimento porque as terras já 

estavam concentradas nas mãos de poucos. 

Número de transações de terra por ano e ha
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Gráfico 9 – Número de Transações de Terra por Ano e ha (1979 a 2003) 
Fonte: Cartório Único de Ipanguaçu (Dados Amostrais)
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Sobre o tipo de transação de terras, notamos no Gráfico 10 que, durante o período 

estudado (1993 a 2003), houve uma intensificação da capitalização da terra. Essa 

capitalização é demonstrada claramente pelo processo de compra e venda, que representa 

nesse período cerca de 40%. A capitalização da terra também é demonstrada pela sua 

dependência do crédito, do mercado financeiro, que é representado pela hipoteca. Esta, em

Ipanguaçu, representa 50% de todas as transações de terras efetuadas no Município. 

TIPO DE TRANSAÇÃO DE TERRAS E A ÁREA (1993
A 2003)
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Gráfico 10 – Tipo de Transação de Terras e a Área (1993 a 2003). 
Fonte: Cartório Único de Ipanguaçu (Dados Amostrais)

Juntando os dois tipos de transações: a hipoteca e a compra e venda de terras, 

notamos que se chega a algo em torno de 90% de todas as transações do Município, entre 

1993 e 2003. Isso é um reflexo claro do alto grau de capitalização da terra em Ipanguaçu, que 

se intensificou nesse último período estudado. No período anterior (1979 e 1992), esse grau 

de capitalização era menor, cerca de 70% (Gráfico 2). 

Sobre o processo de compra e venda por pessoa jurídica no último período 

estudado (1993 a 2003), podemos observar no Gráfico 11 que esse processo foi bastante 

irregular durante a década de 1990 e o início do século XXI, com muitos altos e baixos.
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COMPRA E VENDA POR PESSOA JURÍDICA EM
IPANGUAÇU

(1993 A 2003)
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Gráfico 11 – Compra e Venda por Pessoa Jurídica em Ipanguaçu (1993 a 2003). 
Fonte: Cartório Único de Ipanguaçu (Dados Brutos) 

Esse movimento irregular na década de 1990 e no início do século XXI, que 

observamos no Gráfico 11, retrata quase que na sua totalidade o movimento de compra de 

terras estabelecido pela Multinacional Del Monte Fresh Produce em Ipanguaçu.

Segundo o Gráfico 11, 1993 foi um ano com negociações de quase 800 hectares, 

bem como o ano em que a Multinacional começa a comprar terras através da sua joint venture

com a Directivos Agrícola. Posteriormente, a Empresa Multinacional rompe o contrato de 

joint venture com a Directivos e resolve ela mesma comprar terras em Ipanguaçu a partir de 

1998. Notamos com isso que, entre 1994 e 1997, período em que a Empresa não comprou

terras, os negócios entre pessoas jurídicas em Ipanguaçu praticamente não aconteceram

(Gráfico 11).

Já com a volta da Multinacional ao negócio de compra de terras, a partir de 1998, 

continuando a comprar até o final de 2003, notamos que o Setor de Compra e Venda por 

Pessoa Jurídica se alavanca outra vez e atinge um movimento considerável, justamente nos 

anos em que a Multinacional comprou mais terras, os de 1998, 1999, 2002 e 2003. 
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Quando observamos esse movimento em Ipanguaçu durante todo o período do 

estudo, desde a construção da Barragem de Açu, em 1979 até 2003 (Gráfico 12), constatamos

que o período mais intenso de compra e venda de terras é a segunda metade da década de 

1980. É nesta, principalmente entre os anos 1986 a 1989, que vai se intensificar a compra de 

terras principalmente pelas empresas nacionais FINOBRASA, Companhia Nacional de 

Estamparia (posteriormente muda para Pereira da Silva Empreendimentos Imobiliários e por 

último Pereira da Silva Nordeste S/A)  e Agropecuária “São Guilherme”.

Na década de 1990 e início do século XXI, o período mais intenso vai se dar nos 

anos em que a Multinacional Del Monte Fresh Produce vai comprar terras em Ipanguaçu, 

principalmente nos anos 1993, 1998, 1999, 2002 e 2003 (Gráfico 12). 
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Gráfico 12 – Compra e Venda por Pessoa Jurídica em Ipanguaçu (1979 a 2003) 
Fonte: Cartório Único de Ipanguaçu (Dados Brutos) 

 A Del Monte Fresh Produce foi a empresa que mais influenciou o mercado de 

terras de Ipanguaçu durante o período que vai de 1993 a 2003. Essa Multinacional foi 
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responsável por cerca de 80% de toda a comercialização de terras de Ipanguaçu envolvendo 

as empresas agrícolas do Município (Quadro 19). 

 O restante da comercialização de terras envolvendo  essas empresas durante o 

período estudado (1993 a 2003), retrata em quase sua totalidade o processo de venda de terras 

por parte de empresas agrícolas que chegaram a Ipanguaçu na década de 1980.   

Ano Empresa Situação Área (ha) 
1993 FINOBRASA Venda 273,9
1993 FINOBRASA Venda 502,4
1993 Directivos Agrícola Compra 502,4
1994 FINOBRASA Compra 10,1
1994 FINOBRASA Venda 10,5
1997 FINOBRASA Venda 19,2
1997 FINOBRASA Venda 16,9
1998 BANDEBRÁS (Del Monte) Compra 4,4
1998 BANDEBRÁS (Del Monte) Compra 1
1998 BANDEBRÁS (Del Monte) Compra 113
1998 BANDEBRÁS  (Del Monte) Compra 95,8
1998 BANDEBRÁS (Del Monte) Compra 30,2
1998 BANDEBRÁS (Del Monte) Compra 35
1999 Del Monte Fresh Produce Brasil LTDA Compra 9,6
1999 Pereira da Silva Nordeste S/A Venda 399
1999 Del Monte Fresh Produce Brasil LTDA Compra 399
1999 Pereira da Silva Nordeste S/A Venda 322,4
1999 Del Monte Fresh Produce Brasil LTDA Compra 322,4
1999 Del Monte Fresh Produce Brasil LTDA Compra 32,6
1999 Del Monte Fresh Produce Brasil LTDA Compra 42,2
1999 Del Monte Fresh Produce Brasil LTDA Compra 28,2
1999 Del Monte Fresh Produce Brasil LTDA Compra 15
2000 Del Monte Fresh Produce Brasil LTDA Compra 35
2000 Del Monte Fresh Produce Brasil LTDA Compra 26,1
2002 Big River Melons LTDA Venda 472
2002 Del Monte Fresh Produce Brasil LTDA Compra 472
2003 Directivos Agrícola Venda 502,4
2003 Del Monte Fresh Produce Brasil LTDA Compra 502,4
Quadro 19 – Compra e venda de terras das empresas agrícolas em Ipanguaçu por área (1993 a 2003)26

Fonte: Cartório Único de Ipanguaçu 

 Notamos que empresas que tinham comprado grandes somas de terras em 

Ipanguaçu na década de 1980 resolvem vender essas terras para pessoas físicas (uma parte 
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pequena das vendas) ou para a Del Monte Fresh Produce, que em um primeiro momento – 

1993 - tinha uma parceria com a Directivos Agrícola, mas que, a partir de 1998, começou a 

comprar ela mesma terras no Município.  

 Os dados do quadro revelam que as principais empresas que venderam terras na 

década de 1990 são: a FINOBRASA, com 812,8 hectares; a Pereira da Silva Nordeste S/A, 

com 721,4 hectares. 

 A FINOBRASA foi a maior compradora de terras de Ipanguaçu, na segunda 

metade da década de 1980 (Quadro 5), e a Pereira da Silva Nordeste S/A (antiga Companhia 

Nacional de Estamparia) trabalhava focados principalmente na cotonicultura irrigada. Com a 

queda dessa cultura no Rio Grande do Norte, temos um processo de diversificação, 

principalmente por parte da FINOBRASA que começa a entrar na fruticultura irrigada 

(SANTANA, 1997; VALÊNCIO, 1995). 

 A fruticultura irrigada cultivadas por essas e outras empresas nacionais e regionais 

de Ipanguaçu enfrenta, segundo os referidos autores, uma série de problemas que dificultam a 

produção e exportação de frutas por essas empresas, principalmente o melão. São eles: a falta 

de compatibilidade do produto com as exigências de qualidade do mercado; a falta de poder 

de barganha junto aos importadores europeus e a dificuldade de se concorrer em um mercado 

altamente oligopolizado controlado por gigantes internacionais, que com maior volume de 

capital e tecnologia impõem preços e abocanham mercados. 

Esse movimento de venda de terras por empresas nacionais e regionais em 

Ipanguaçu, na década de 1990, pode refletir esses problemas colocados acima. 

                                                                                                                                                                                    
26 Os dados em negrito representam o processo de compra e venda entre as próprias empresas agrícolas. 
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História das terras da Del Monte Fresh Produce 

 A Del Monte Fresh Produce começou a se inserir no mercado de terras de 

Ipanguaçu-RN no ano de 1993 por intermédio de uma joint venture com a Directivos Agrícola 

de Pernambuco. Essa Empresa, por meio do empresário Eduardo Garcia Fernandes, adquire 

um imóvel na área de várzea do Município com uma área de 502,4 hectares, em 25/10/1993, 

que é incorporado à Directivos Agrícola, em junho de 1994. O imóvel é adquirido da  

empresa FINOBRASA, segundo dados do Cartório de Ipanguaçu. 

 Em 1996, a Multinacional Del Monte Fresh Produce resolve unilateralmente 

encerrar a joint venture com a Directivos Agrícola e, a partir de 1998, começa a agir 

diretamente no mercado de terras do referido Município. 

 No Quadro 20, observamos todo o movimento de compra de terras efetuado pela 

Multinacional desde 1998, quando começou a comprar de forma direta terras no Município, 

até o ano final do nosso período pesquisado, o ano de 2003. 

 Notamos, a partir das informações do Quadro 20, que a Empresa realizou 16 

compras de terras, das quais, somente quatro foram de pessoas jurídicas; o restante, de 

pessoas físicas.

 Mas, se levada em conta a quantidade de área negociada, notamos que as compras 

de terras efetuadas com as doze transações provenientes de pessoas físicas têm menos 

importância que as quatro compras efetuadas com as pessoas jurídicas, uma vez que as 

transações provenientes de pessoas físicas somam em área apenas 425,9 hectares de terras, 

enquanto as transações provenientes das compras efetuadas com as pessoas jurídicas somam 

uma área de 1.695,8 hectares. Mais de três vezes a quantidade de área comprada às pessoas 

físicas.
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Ano Vendedor Pessoa
Física

Pessoa
Jurídica

Área
(ha)

Valor por 
hectare
(em reais)

Fluxograma
da História 
da terra 

1998 Wilson Bezerra de 
Medeiros

X 4,4 - 01

1998 Wilson Bezerra de 
Medeiros

X 1 - 02

1998 Maria Evangelina 
Tavares de Sá Leitão 

X 113 4.424,77 03

1998 João Leônidas de 
Medeiros Júnior 

X 95,8 2.348,64 04

1998 Luiz Gonzaga 
Cavalcanti

X 30,2 3.961,70 03

1998 Wilson Bezerra de 
Medeiros

X 35 - 03

1999 Ana Corsino Rodrigues X 9,6 5.912,26 04
1999 Pereira da Silva 

Nordeste S/A 
X 399 2.756,89 05

1999 Pereira da Silva 
Nordeste S/A 

X 322,4 3.411,91 06

1999 João Rodrigues Filho X 32,6 5.912,26 04
1999 Ana Ramalho Corsino X 28,2 5.003,54 04
1999 Francisco Edílson Maia 

da Costa 
X 15 5.000,00 04

2000 Júlio César Meireles 
Holanda

X 35 -  04

2000 Hermenegildo Bezerra 
de Oliveira 

X 26,1 3.448,27 04

2002 Big River Melons
LTDA

X 472 3.474,85 07

2003 Directivos Agrícola X 502,4 - 08
Quadro 20 – Compra de terras pela Del Monte Fresh Produce em Ipanguaçu (até 2003)
Fonte: Cartório Único de Ipanguaçu 

 Por isso, pode se falar que houve na década de 1990 e no início do século XXI um 

movimento no mercado de terras que pode ser considerado como um aprofundamento da 

capitalização de terras. Um movimento de compra e venda de terras que na sua maior parte, 

em termos de quantidade de área negociada, fica restrito a empresas agrícolas envolvendo 

pouco as pessoas físicas, diferentemente de 1980, quando a maioria das negociações e da 

quantidade de terra negociada envolvia pessoas físicas que vendiam terras e pessoas jurídicas, 

ou empresas agrícolas que compravam a terra. (Quadro 15). 
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 A seguir, podemos observar a origem e conseqüentemente a história de cada 

propriedade que a Del Monte Fresh Produce comprou em Ipanguaçu. Dividimos as terras da 

Multinacional em oito fluxogramas que relatam a genealogia da terra, em muitos casos, desde 

a década de 1980, e em outros em décadas anteriores a 1980.  

Nosso objetivo era obter dados sobre a situação da terra antes e depois da chegada 

da Barragem de Açu (1979) e com a vinda das empresas agrícolas na década de 1980 até à 

vinda da Del Monte Fresh Produce, de modo que, a partir desses dados, pudéssemos discorrer 

sobre o processo de passagem dessas terras de pessoas físicas, de agricultores às empresas 

agrícolas e à Multinacional. 

 Iremos dividir os fluxogramas da história da terra da Multinacional em duas 

partes: a primeira, contendo quatro fluxogramas, vai tratar das terras da Del Monte Fresh 

Produce adquiridas diretamente de pessoas físicas, com um total de 425,9 hectares; a 

segunda, contendo também quatro fluxogramas, vai tratar das terras da Multinacional 

adquiridas de empresas agrícolas, com 1695,8 hectares. 

 a) Fluxogramas da história da terra da Del Monte provenientes de compra direta a 

pessoas físicas (fluxogramas 1 a 4): 

Fluxograma 1 – 4,4 ha – A terra localizada no sítio “Malhada da Areia” (Figura 

2, p.84), região de várzea de Ipanguaçu, pertenceu a um agricultor de Ipanguaçu, o Manuel 

França, até 1982. Depois foi vendida para um comerciante de Açu durante a construção da 

Barragem, Wilson Bezerra, em 1982, que por fim vendeu para a BANDEBRÁS, em 1998. 

Esta se configura como uma das subsidiárias da Del Monte Fresh Produce -, que depois vai se 

incorporar efetivamente à Del Monte.
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Fluxograma 1 - História da terra - Del Monte Fresh Produce 

DEL MONTE 
4,4 HA 

BANDEBRÁS
4,4 HA 
1998

WILSON BEZERRA DE MEDEIROS 
4,4 HA 
1982

MANUEL FRANÇA DA SILVA 
4,4 HA

ATÉ 1982 

Fonte: Cartório Único Judiciário de Ipanguaçu

Fluxograma 2 – 1 ha – A terra localizada no sítio “Córrego do Maia” (Figura 2, 

p.84), região de Várzea de Ipanguaçu, pertenceu,até 1984,a Maria Evangelina Tavares de Sá 

Leitão (era de 15 ha), que a vendeu a Wilson Bezerra de Medeiros, no ano de 1982. Este 

desmembrou 1 ha e vendeu-o para a BANDEBRÁS, no ano de 1998, que depois se 

incorporou à Del Monte Fresh Produce.
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DEL MONTE 
1 HA 

BANDEBRÁS
1 HA 
1998

WILSON BEZERRA DE MEDEIROS 
15 HA 
1984

MARIA EVANGELINA TAVARES DE SÁ LEITÃO 
15 HA 

ATÉ 1984

Fluxograma 2 - História da terra - Del Monte Fresh Produce
Fonte: Cartório Único Judiciário de Ipanguaçu 

Fluxograma 3 – 181,2 ha – A terra está localizada nos sítios “Córrego do Maia” e 

“Baldum”(Figura 2, p.84), na região de várzea de Ipanguaçu, e hoje é denominada de 

“Fazenda Del Monte II”. Essa terra estava constituída originalmente em quatro propriedades 

antes de se fazer a fusão como “Fazenda Del Monte II”. 

Até 1986, a maior parte da terra - cerca de 158 hectares - pertenceu a Walter de Sá 

Leitão. Com o seu falecimento, ocorre a partilha entre os herdeiros, ficando para Maria 

Evangelina Tavares de Sá Leitão 128 hectares, sendo estes divididos em duas partes: 113 e 15 

hectares; e para Pedro Silveira e Sá Leitão, 30,29 ha. Em 1986, no auge da vinda das 

empresas agrícolas para Ipanguaçu, Pedro Silveira vende sua terra para Luiz Gonzaga 

Cavalcante, agricultor de Ipanguaçu. Já Maria Evangelina vai vender a sua maior parte (113 

ha) somente em 1998 para a BANDEBRÁS e outra parte para o comerciante Wilson Bezerra 

de Medeiros (15 ha). Em 1998, o agricultor Luiz Gonzaga, que tinha comprado terras no auge 

da vinda das empresas agrícolas da década de 1980, vende sua terra para a BANDEBRÁS. 
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DEL MONTE
181,29 HA 

2002

BANDEBRÁS
113 HA 

1998

BANDEBRÁS
30,29 HA 

1998

BANDEBRÁS
35 HA 
1998

BANDEBRÁS
17,5 HA 

1998

WILSON
BEZERRA

35 HA 
1982

MANUEL
FRANÇA

4,4 HA 
ANTES 1982 

MARIA
EVANGELINA

15 HA 
ANTES 1984 

RAQUELINA
MACEDO

52 HA 
 1984 

MARIA
EVANGELINA

113 HA
1987

WALTER DE 
SÁ

113 HA 
ANTES 1987 

LUIZ
GONZAGA

30,29 HA 
1986

PEDRO
SILVEIRA
30,29 HA 

1986

WALTER DE 
SÁ

30,29 HA 
ANTES 1986 

FRANCISCO
CARLOS
17,5 HA 

ANTES 1998 

JOÃO
LEÔNIDAS

85,2 HA 
ANTES 1984 

Fluxograma 3 - História da terra - Del Monte Fresh Produce
Fonte: Cartório Único Judiciário de Ipanguaçu 

A outra parte da terra, totalizando uma propriedade, vem de parte da herança de 

João Leônidas que passa para sua meeira em 1984, Raquelina Macedo (52 ha), que, por sua 
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vez, vende junto com Manuel França para o comerciante Wilson Bezerra de Medeiros. Este 

vende para a BANDEBRÁS, em 1998. Por último, a BANDEBRÁS permuta com Francisco 

Carlos Cavalcanti, em 1998, 17,5 ha de terras. Todas as terras da BANDEBRÁS são 

incorporadas, junto com a própria empresa, à Del Monte Fresh Produce.

Fluxograma 4 – 242,42 ha – A terra está localizada nos sítios “Baldum”, “Coroa 

do Cuó” e “Cuó” (Figura 2, p.84), na região de várzea de Ipanguaçu. Hoje é denominada de 

“Fazendas Del Monte I e Del Monte I – Extensão”, e, antes dessa fusão,  estava constituída de 

seis propriedades. 

 A primeira propriedade de 95,8 ha pertencia a um agropecuarista de Açu, antes de 

1981. Este vendeu-a a um agricultor de Açu, João Leônidas de Medeiros Júnior, no ano de 

1981. Esse agricultor por fim vendeu para a BANDEBRÁS, em 1998, e a terra se incorpora à 

Del Monte Fresh Produce, em 2002. 

A segunda propriedade de 42,28 ha pertencia a Adroaldo Soares de 

Macedo, um advogado de Açu, antes de 1965. Este vendeu-a para João Rodrigues Filho, um 

agricultor de Açu, em 1965, que, por sua vez, vendeu parte da terra para a sua ex-mulher, Ana 

Corsino Rodrigues. Tanto João Rodrigues, quanto sua ex-mulher venderam as suas terras para 

a Del Monte Fresh Produce, em 1999. 

A terceira propriedade, com 126,2 ha, pertencia ao agricultor de Açu, João 

Rodrigues Filho, até 1987, que a vendeu para a sua ex-mulher, Ana Corsino Rodrigues, no 

mesmo ano. Ela vendeu para a Del Monte a parcela de 28,22 ha, em 1999.  
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Fluxograma 4 - História da terra - Del Monte Fresh Produce

ADROALDO
SOARES DE 

MACEDO
129 HA 

ANTES 1965 

JOÃO
RODRIGU
ES FILHO
126,2 HA 
ANTES

1987

MAYLDE
DE

ANDRADE
CALDAS

15 HA 
ANTES

1996

Fonte: Cartório Único Judiciário de Ipanguaçu 

A quarta propriedade, com 15 ha, pertencia a Maylde de Andrade Caldas, que 

morava no Rio de Janeiro, antes de 1996. Nesse mesmo ano, ela vende sua terra para o 

agropecuarista de Açu Dinarte Corsino Rodrigues, que, por sua vez, no mesmo ano, vende a 
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terra para o agricultor Francisco Edílson Maia da Costa de Alagoas. Em 1999, este resolve 

vender a terra para a Del Monte.

A quinta propriedade, com 35 ha, até 1999, pertencia à Cerâmica Paraíso que 

vendeu sua propriedade para o comerciante de Açu, Júlio César Meireles, que, por sua vez, 

revendeu-a para a Del Monte, em 2000. 

A sexta propriedade, com 23,13 ha, pertencia ao agricultor Joaquim Faustino de 

Medeiros, até 1968. Nesse ano, este vendeu a terra para outro agricultor de Açu, 

Hermenegildo Bezerra de Oliveira, que em 2000 vende sua terra para a Multinacional. 

 b) Fluxogramas da história da terra da Del Monte provenientes de compra direta a 

empresas agrícolas (fluxogramas 5 a 8): 

Fluxogramas 5 e 6 -  399 ha e 317 ha – A terra está localizada no “Sítio Ubarana” 

(Figura 2, p.84), na região de várzea de Ipanguaçu. Hoje é denominada “Fazenda Ubarana I” 

(399 ha). A outra terra também está localizada nesse sítio e hoje é denominada “Fazenda 

Ubarana II” (317 ha).
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Fluxograma 5 - História da terra - Del Monte Fresh Produce
onte: Cartório Único Judiciário de Ipanguaçu. 

Em um primeiro momento, várias propriedades são compradas pela Algodoeira 

Âncora” (acumulando 576,5 ha), no período que vai de 1982 a 1983, na época do final da 

onstrução da Barragem. Algumas propriedades (318,8 ha), dos herdeiros de Minerva 

anderley Gonçalves, tinham sido vendidas para o agropecuarista José Wilson de Sousa de 

çu, em 1980; Este as revendeu para a Algodoeira, em 1982. Outras propriedades compradas 

ela Algodoeira eram: de José Nazareno Tavares (116 ha), que vendeu o espólio para Rivaldo 

inheiro Tavares, comerciante de São Rafael, em 1981; este, por sua vez, vendeu, em 1982, 

ssa propriedade para a Algodoeira “Âncora”; da FARCOL – Fazendas Reunidas Constantino 

/A (257,3 ha), que vendeu sua empresa agrícola para a Algodoeira no ano de 1982; de 

Antônio Felipe Rodrigues (104,5 ha), agricultor, que vendeu sua propriedade ao médico 

dson Gê Gonzaga, em 1982, que por sua vez a revendeu em 1983 para a Algodoeira 

Âncora”.

Em um segundo momento, em 1988, no auge da movimentação no mercado de 

terras de Ipanguaçu, a Algodoeira “Âncora” (576,5 ha) é incorporada pela Algodoeira “São 

Miguel”. Além de incorporar a Âncora, a Algodoeira “São Miguel” compra terras que eram: 

de Antônio Felipe Rodrigues (25,1 ha), agropecuarista, que vendeu suas terras em 1982 para o 

economiário Juvenal Alexandre Neto, que, no mesmo ano, vendeu para a Algodoeira “São 

Miguel”; de José Constantino de Souza (185,8 ha), agropecuarista dono da FARCOL, que 

tinha comp  1982 do agropecuarista Antônio Felipe Rodrigues e que 

depois revendeu para a Algodoeira “São Miguel”; da herança vendida pelos herdeiros da 

ília Tavares (44,1 ha), que foi comprada pelo serventuário de Justiça de São Rafael, em 

981, e vendida para o economiário Juvenal Alexandre Neto em 1982 e que depois revendeu  
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para a Algodoeira “São Miguel”; da herança vendida pelos herdeiros da família Mendes (30,2 

ha) diretamente à Algodoeira “São Miguel”, em 1984.  

 Uma porção das terras incorporadas e compradas pela Algodoeira “São Miguel” 

vai fazer parte da propriedade “Fazenda Ubarana I”, com 399 ha – Fluxograma 5, e outra vai 

fazer parte da propriedade “Fazenda Ubarana II”, com 317 ha – Fluxograma 6. 

 A parte referente ao Fluxograma 5, - “Fazenda Ubarana I” -, com 399 ha, é 

vendida pela Algodoeira “São Miguel” para a Companhia Nacional de Estamparia (de 

Sorocaba – SP), também em 1988. Em 1989, a Companhia Nacional de Estamparia vende sua 

propriedade para o Grupo Pereira da Silva Empreendimentos Imobiliários S/A. Essa empresa 

é dirigida pela parte feminina da família que controlava a Companhia Nacional de 

Estamparia. Em 1999 o Grupo Pereira da Silva, já sob denominação de Pereira da Silva 

Nordeste S.A, vende sua propriedade para a Del Monte Fresh Produce.

 A parte referente ao Fluxograma 6, - “Fazenda Ubarana II”-, com 317 ha, vai ter 

uma trajetória igual à da “Fazenda Ubarana I”: vai ser vendida pela Algodoeira “São Miguel” 

à Companhia Nacional de Estamparia (de Sorocaba – SP), também em 1988. Em 1989, a 

Companhia Nacional de Estamparia vende sua propriedade também  para o grupo Pereira da 

Silva Empreendimentos Imobiliários S/A. Em 1999, o grupo Pereira da Silva, já sob 

denominação de Pereira da Silva Nordeste S.A, vende, como no caso anterior, sua 

propriedade para a Del Monte Fresh Produce.
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Fluxog stória da terra - Del Monte Fresh Produce
Fonte: Cartório Único Judiciário de Ipanguaçu. 

ma 7 – 472 ha – A terra está localizada no Sítio “Baldum” (Figura 2, 

p.84), na região de várzea de Ipanguaçu. 

 Em um primeiro mome dades são compradas pela Agropecuária 

“São Guilherme” LTDA (acumulando 523,9 ha), entre 1989 e 1991. As propriedades 

pertenciam a: Manuel Laurindo de Souza (139,3 ha), que vendeu sua propriedade em 1985 ao 

agropecuarista de Açu, Francisco Bezerra Net

Guilherme”; Maria Lúcia de Andrade Caldas (31,2 ha), que ve ra o agricultor 

de Ipanguaçu  Francisco Bezerra Neto, que revendeu para a Agropecuária “

Maria Esther de Sena Caldas (49,8 ha), que m o herança para Maria Lúcia 

de Andrade Caldas em 1983, e que vendeu a propriedade e professor José 

Armando de Lima, que a revendeu para a Agropecuária “São Guilherm

Andrade Caldas (101,2 ha) que vendeu para o agricultor Dinarte Corcino Rodrigues, em 1981, 

que, por sua vez, vendeu-a para o agricultor João Rodrigues F e vendeu para 

o médico de Mossoró Mílton Marques Medeiros, o qual a revendeu para a Agropecuária “São 

Guilherme” LTDA; Maria Esther de Sena Caldas (101,2 ixou como 

herança para a proprietária de Açu rdes Guedes, que, por sua vez, a vendeu para 

a Agropecuária “São Guilherm

 Em um segundo momento, a Agropecuária “São Guilherme” enfrenta dificuldades 

financeiras e o Banco Mercantil d passa a administrar 472 ha de suas terras em 

1991. O mesmo Banco vende em 1999 essa propriedade para a empresa Big River Melons

LTDA e esta, por sua vez, em 2002, vende sua propriedade para a Del Monte Fresh Produce.
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DEL MONTE
2 HA - 2002 47

BI G RIVER MELONS 
2 HA - 1999 47

BANCO MERCANTIL DE PE 
2 HA - 1991 47

AGROPEC. SÃO GUILHERME 
523,9 HA - 1991 

FRANCISCO BEZERRA NETO
139,3 HA - 1985 

FRANCISCO BEZERRA NETO
31,2 HA - 1989 

JOSÉ ARMANDO DE LIMA 
49,8 HA - 1986 

MILTON MARQUES
101,2 HA - 1983 

MARIA DE LOURDES
101,2 HA - 1983 

MANUEL LAURINDO
139,3 HA - ANTES 1985 

MARIA LÚCIA DE ANDRADE
31,2 HA - ANTES 1989 

MARIA LÚCIA DE ANDRADE
49,8 HA - 1983 

MARIA ESTHER DE SENA 
49,8 HA - 1954 

ANTÔNIO GONÇALVES SENA
49,8 HA - ANTES 1954 

JOÃO RODRIGUES FILHO 
101,2 HA - 1982 

DINARTE CORCINO
101,2 HA - 1981 

MAYDE  ANDRADE CALDAS
101,2 HA - ANTES 1981 

MARIA ESTHER DE SENA 
101,2 HA - ANTES 1983 

luxograma 7 - História da terra - Del Monte Fresh ProduceF
Fonte: Cartório Único Judiciário de Ipanguaçu 
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Fluxograma  8 – 502,4 ha – A terra está localizada no sítio “Veneza” (Figura 2, 

p.84).

 Em um primeiro momento, várias propriedades são compradas pela FINOBRASA 

Agroindustrial S/A (acumulando 502,4 ha) entre 1986 e 1990. As propriedades pertenciam a: 

Francisco de Assis da Cunha (50% de 87,1 ha), que deixou como herança em 1985 para o 

serventuário da Justiça Bonifácio dos Santos Cunha, que vendeu em 1986 para a 

FINOBRASA; Joana Pereira de Amorim (18,9 + 27,5 ha), que deixou como herança em 1985 

para Ismael Vítor Amorim, Francisco Vítor Amorim e Luiz Vitor de Amorim, que venderam 

a terra em 1987, e o último, em 1989, vendeu-a para a FINOBRASA; Maria Assunção 

Fonseca de Araújo (20,1 ha), que deixou como herança em 1978 para Fulgêncio Paulo de 

Araújo, que a vendeu em 1989 para a FINOBRASA; Salvador Napolitano (8 ha), que vendeu 

em 1989 para a FINOBRASA; Luíza Pereira Barreto (12,9 ha), que deixou como herança em 

1990 para a professora Francisca Livanete Barreto Ferreira, que a vendeu no mesmo ano para 

a FINOBRASA; Maria Francisca Caldas de Medeiros (54,3 ha), que deixou como herança em 

1984 para o funcionário público Félix Marinho Neto, que, em 1990, a vendeu para a 

FINOBRASA; Joana Siqueira Cosme (124,4 ha), que em 1986 a vendeu para a 

FINOBRASA; José Ribamar Ferreira (8,2 ha), que vendeu em 1980 para Francisca Morais 

Barreto e esta a vendeu em 1989 para a FINOBRASA; os herdeiros da família Batista (77,7 

ha), que venderam em 1989 para a FINOBRASA. 

 Em um segundo momento, a FINOBRASA vende as terras em 1993 para Eduardo 

Garcia Fernandes, que incorpora as terras na empresa Directivos Agrícola, que fez um joint

venture com a Del Monte nesse período. Em 1996, a Del Monte Fresh Produce quebra 

unilateralmente a parceria, deixando a empresa em dificuldades para exportar a produção. Em 

003, a Del Monte Fresh Produce compra essas terras.  2
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DEL MONTE
502502,4 HA - 2003 

DIRECTIVOS AGRÍCOLA 
502,4 HA - 1994 

EDUARDO GARCIA FERNANDES 
502,4 HA - 1993 

FINOBRASA AGROINDUSTRIAL S.A. 
502,4 HA - 1990
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50% DE 87,1 HA - 1985
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18,9 HA - 1985
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DEL MONTE
,4 HA - 2003 

DIRECTIVOS AGRÍCOLA 
502,4 HA - 1994 

EDUARDO GARCIA FERNANDES 
502,4 HA - 1993 

FINOBRASA AGROINDUSTRIAL S.A. 
502,4 HA - 1990

BONIFÁCIO DOS SANTOS CUNHA 
50% DE 87,1 HA - 1985

RIM....
18,9 HA - 1985

FULGÊNCIO PAULO DE ARAÚJO 
20,1 HA - 1978

SALVADOR NAPOLITANO 
8 HA - ANTES 1989

L AMORUIZ VITOR DE
27

IM
,5 HA - 1984

FRANCISCA LIVANETE BARRETO 
12,9 HA - 1990

FELIX MARINHO NETO
54,3 HA - 1984

JOANA SIQUEIRA CO
124

SME
,4 HA - ANTES DE 1986

FRANCISCA MORAIS BARRETO 
8,2 HA - 1980

MANOEL MILTON MACEDO...
77,7 HA - ATÉ 1989

FRANCISCO DE ASSIS DA CUNHA 
50% DE 87,1 HA - ANTES DE 1985

JOANA PEREIRA DE AMORIM 
18,9 HA - ANTES DE 1985

MARIA ASSUNÇÃO FONSECA
20,1 HA - ANTES DE 1978

JOANA PEREIRA DE AMORIM
27,5 HA - ANTES DE 1984

LUIZA PEREIRA BARRETO 
12,9 HA - ANTES DE 1990

MARIA FRANCISCA CALDAS
54,3 HA - ANTES DE 1984

JOSÉ RIBAMAR FERREIRA 
8,2 HA - ATÉ 1980

luxograma 8 - História da terra - Del Monte Fresh Produce
onte: Cartório Único Judiciáriário de Ipanguaçu.
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Com base no que foi mostrado sobre a história das terras da Del Monte Fresh 

roduce, podemos dizer que ela basicamente se dividiu em duas partes: terras adquiridas 

iretamente a pessoas físicas e terras adquiridas de empresas agrícolas. 

Sobre as terras adquiridas diretamente de pessoas físicas (Fluxogramas 1 a 4), 

otamos que, apesar dessas terras não terem participado de negociações com empresas 

grícolas, essas propriedades na década de 1980, durante a construção da Barragem e a vinda 

as empresas rurais, mudaram de mãos pela forma da compra e venda. Algumas mudaram de 

ãos pela forma da herança nessa década, mas, mesmo as que mudaram de mãos na forma de 

erança, os herdeiros que adquiriram as terras passaram a vendê-las durante essa década para 

omerciantes e agropecuaristas que depois revenderam as terras para terceiros. Alguns 

venderam as terras no mesmo ano ou algum tempo depois, configurando assim a compra de 

rras apenas com o caráter especulativo. Outros, no final da década de 1990, aproveitando os 

ltos preços pagos pela Multinacional, trataram de comprar terras com o propósito de 

vender para esta no mesmo ano, ou com o intervalo de um ano. A Multinacional Del Monte 

resh Produce, assim, ajudou a manter o mercado de terras extremamente especulativo e 

apitalizado, devido aos preços sedutores que a Empresa oferecia pela terra de várzea, 

alorizando toda a área de várzea do Município. 

Sobre as terras adquiridas das empresas rurais (Fluxogramas 5 a 8), notamos que 

s  que a Multinacional comprou passaram por um intenso processo de transações na década 

e 1980.

Em um primeiro momento, uma parte das terras compradas pelas empresas 

agrícolas nessa década era comprada diretamente a pessoas que as tinham herdado dos seus 

a a pessoas que as tinham comprado de outro 

agricultor da região para revendê-las com o caráter especulativo. As empresas, assim, 

colaboravam para uma maior valorização e especulação no mercado de terras de Ipanguaçu. 
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Dentre as que atuaram na década de 1980 nas terras que depois foram compradas pela 

Multinacional, têm-se: a Algodoeira “Âncora”, uma das primeiras a comprar terras em 

Ipanguaçu, que além de incorporar terras de pessoas físicas, também incorporou terras da 

empresa agrícola FARCOL no início da década de 1980; a Algodoeira “São Miguel”, que 

incorporou a Algodoeira “Âncora”, além de terras de pessoas físicas; a Companhia Nacional 

de Estamparia, um grande grupo têxtil nacional, que vai comprar as terras da Algodoeira “São 

Miguel”; a Agropecuária “São Guilherme”, que incorporou muitas terras de pessoas físicas; a 

FINOBRASA, que incorporou principalmente terras de herdeiros. 

Em um segundo momento, no início da década de 1990, algumas empresas vão 

enfrentar dificuldades econômicas, devido a problemas com a baixa produção de algodão e 

das exigências de um mercado internacional frutícola altamente competitivo e oligopolizado 

(SANTANA,1997;VALÊNCIO,1995). Vão acontecer vendas de empresas e também 

endividamento de algumas, o que vai levar ao arrasto das terras por endividamento.  A 

FINOBRASA, empresa que atuava mais na produção vinculada ao algodão, vai diversificar 

sua produção com frutas, embora, ao mesmo tempo, vá vender parte das suas terras para 

pessoas físicas e para a joint venture  Directivos Agrícola – Del Monte Fresh Produce. Depois

do final da joint venture, a Multinacional Del Monte compra a fazenda da Directivos, em 

e as terras para a Multinacional Del

onte Fresh Produce, no final da década de 1990. A Empresa Multinacional vai atuar no 

mercado de terras em Ipanguaçu em um contexto desfavorável para as empresas nacionais e 

regionais, facilitando a compra de terras pela Empresa. Além disso, com os altos preços 

2003. A Agropecuária “São Guilherme” vai ter suas terras passadas para o Banco Mercantil 

de Pernambuco, em 1991, por dívidas não pagas. Esse mesmo Banco vende suas terras no 

final da década de 1990 para a empresa Big River Melons,  que as revende diretamente para a 

Del Monte Fresh Produce. A Companhia Nacional de Estamparia muda o capital acionário e 

a terra passa para Pereira da Silva Nordeste, que vend

M
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oferecidos pela terra, a Empresa dá um “empurrãozinho” a mais para essas empresas 

venderem suas terras. 

   pras de terras pela Multinacional, temos uma 

intensificação da valorização do solo, que é “um estímulo para levar os agricultores a 

abandonar o campo e vender suas propriedades ou a transformar antigos produtores agrícolas 

em novos especuladores imobiliários.” (GUIMARÃES, 1979, p.160). Notamos que tanto o 

abandono do campo quanto a transformação de antigos produtore

imobiliários se verificam em Ipanguaçu. 

Com o solo valorizado, há uma valorização das rendas da terra de Ipanguaçu, 

principalmente a Renda Diferencial I, que, segundo Marx (1991), é uma forma de lucro 

suplementar e que acontece também devido à localização privilegiada do lugar em relação aos 

centros de consumo. No caso, Ipanguaçu tem essa localização em termos de interconexão com 

mercados internacionais da Europa e dos Estados Unidos, tendo sido um dos motivos para a 

vinda da Del Monte Fresh Produce para o lugar, al fácil escoamento da produção 

para esses mercados. A Renda Diferencial I também diz respeito às qualidades físicas do 

lugar, como solos férteis e acesso a água fác  a 

construção da Barragem e com a alta produtividade do seu solo de v

As terras de Ipanguaçu também gera al II, principalmente para 

a Del Monte Fresh Produce, que soube aproveitar como poucos o s

com tecnologia de ponta para aumentar a produtividade da terra. As fazendas da 

Multinacional de Ipanguaçu são hoje as fazenda  o maior 

rendimento do País (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 

2005).

Levando em conta que o significado de Re

e mercado superiores aos preços de produção, como discorre Kautsky (1998), e também 

Com esse processo de com

s s agrícolas em especuladore

ém do seu 

il. E isso tam  tendeu a se valorizar combém

árzea.

m a Renda Diferenci

 uso de insumos agrícola

s de produção de banana que têm

nda Absoluta é a elevação dos preços 

d
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resultante da limitação do fator terra, como discorre Amin e Vergopoulos (1977), temos que a 

enda Absoluta ocorre nas terras da Multinacional Del Monte Fresh Produce, não somente 

or uma limitação e um encarecimento do acesso à terra, proporcionada pela sua própria 

tuação no mercado de terras, mas também por fazer a Multinacional parte de um grupo 

equeno de empresas multinacionais que controlam o comércio global da banana, exercendo 

m controle nos preços dessa commodity e fazendo com que os preços de mercado sejam 

periores aos de produção.

Como conseqüência também da elevação do preço da terra, intensificado pela 

ultinacional, tem-se um baixo movimento no Cartório de Ipanguaçu, como relata a 

sponsável por este:

Agora depois que essas empresas chegaram, valorizaram demais o hectare, 
ficou muito caro, ai pronto, é, dificilmente um dono de terra de Ipanguaçu 
comprar terra de outro proprietário de lá. Geralmente eles nem compram 
mais, ao contrário, eles tão vendendo pras [sic] empresas [...]Movimento de 
terras quase não tem quase nenhuma, é só uma empresa vendendo prá [sic] 
outra[...]  (informação verbal)27.

Também se tem, com a elevação do preço da terra, uma expulsão dos agricultores 

ue estão nos melhores solos para os solos pobres, ficando aqueles reservados à produção 

ara a exportação (MADELEY, 2003). Na verdade, quando se observa a situação de 

anguaçu, se vê uma reordenação das terras de várzea (as melhores terras), que passam cada 

ez mais a se concentrar nas mãos da Multinacional Del Monte Fresh Produce e de outras 

randes empresas nacionais, enquanto os solos de tabuleiro (os solos mais pobres) ficam com 

s mesmos donos de sempre, por não interessarem às grandes empresas.  

Abaixo podemos comprovar a valorização das terras de Ipanguaçu frente às outras 

 Grande do Norte e frente também à sua própria Microrregião, a 

                                                          

R

p

a

p

u

su

M

re

q

p

Ip

v

g

o

terras do estado do Rio

Microrregião do Vale do Açu (Quadro 20 e 21). 

27 Informação obtida através de entrevista com a responsável pelo Cartório de Ipanguaçu, Maria Carolina de Sá 
Leitão em 24 de Fevereiro de 2005. 
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o Cartório, a Empresa 

Observando o Quadro 21, notamos que a Multinacional Del Monte Fresh Produce

comprou terras em Ipanguaçu por valores que inflacionavam o hectare a preços que variavam 

até perto de 6.000,00 e, segundo informações dadas pela responsável pel

já pagou na região 8.000,00 reais por hectare de terra, um valor muito superior ao apontado na 

planilha abaixo de preços referenciais de terra do Rio Grande do Norte, feito pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) (Quadro 21). 

 Mas a Planilha abaixo (Quadro 21) já coloca a Microrregião do Vale do Açu, de 

que faz parte Ipanguaçu, como uma Microrregião muito valorizada, com o valor do hectare 

médio da terra nua28 só inferior aos valores da região metropolitana de Natal (INSTITUTO 

NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, 2005). 

 Essa Planilha (Quadro 21) também mostra que a nota agronômica29 média dada 

pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (2005), no que se refere ao valor 

da terra nua para a Microrregião do Vale do Açu, da qual o município de Ipanguaçu faz parte, 

é bem superior às demais Microrregiões do Rio Grande do Norte, com exceção da 

Microrregião da Baixa Verde. 

                                                          
28 É a propriedade agrícola sem nenhuma benfeitoria, contando somente com a terra. 

localização e acesso. Ou seja, a nota vai analisar as condições de localização e acesso das propriedades rurais 
(INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, 2005).

29 É a medida ponderada dos percentuais de cada classe de capacidade de uso, depreciado em função de sua 
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VALOR DA TERRA NUA / HA VALOR TOTAL / HA

MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO

MICRORREGIÃO 

NOTA VALOR NOTA VALOR NOTA VALOR VALOR VALOR VAL

GEOGRÁFICA

OR

01- Agreste 0,614 78,62 0,637 232,45 0,675 590,87 199,90 397,36 878,13
Potiguar

02- Baixa Verde 0,501 109,14 0,695 105,66 1,683 219,85 115,42 309,30 513,21

03- Borborema 
Potiguar

0,576 138,17 0,620 207,84 0,655 247,72 315,22 481,34 744,31

04- Chapada do 
Apodi

0,485 122.42 0,585 148,94 0,681 175,35 142,69 225,30 429,05

05- Litoral 0,495 105,62 0,575 231,50 0,633 399,71 201,10 429,85 853
Nordeste

,14

06- Macaíba 0.502 180,30 0,653 484,73 0,746 931,21 318,75 689,59 1.774,17

07- Macau 0,666 127,40 0,666 127,40 0,666 127,40 225,33 225,33 225,33

08- Mossoró 0,467 98.68 0,650 181,93 0.741 645,03 123,63 375,84 1.296,74

09- Pau-dos- - - - - - - - - -
Ferros

10- Serra de 
Santana

0,424 91,54 0,555 222,23 0,694 297,81 112,36 364,04 566,08

11- Vale do Açu 0,620 147,77 0,659 278,78 0,678 526,41 185,17 415,04 889,13

12- Angicos 0,503 87,18 0,551 113,58 0,587 128,05 148,51 168,38 203,70

13- Umarizal - - - - - - - - -
14- Médio Oeste 0,418 93,37 0,619 140,70 0,690 165,42 166,28 194,23 295,50
15- Serra São 
MIguel

- - - - - - - - -

16- Seridó - - - - - - - -
Ocidental

-

17- Seridó 0,450 91,57 0,527 189,65 0,566 253,92 211,28 442,15 557
Oriental

,59

18- Natal 0,478 506,73 0,532 563,44 0,585 620,16 521,20 616,97 712,73
19- Litoral Sul - - - - - - - - -

Quadro 21 – Planilha de preços referênciais de terras e imóveis rurais (em r$ 1,00) do Rio Grande do 
Norte (maio de 2004) 

Fonte: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (2005).
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Impactos da Chegada da Del Monte na Produção Agrícola de Ipanguaçu 

Com a chegada e a compra de mais de 2.000 ha de terras pela Multinacional só na 

área de várzea de Ipanguaçu, observa-se uma intensificação da produção de banana no 

Município e como conseqüência uma mudança no eixo da produção agrícola municipal, com

a continuação da desvalorização de alguns produtos tradicionais e de subsistência e com a 

valorização da produção da banana e de outros produtos voltados para o mercado externo. 

No Gráfico 13, já se observa uma irregularidade na área colhida de produtos 

tradicionais da agricultura municipal. A batata-doce que em anos anteriores tinha uma grande 

área plantada, durante o período estudado (1993-2003), essa área plantada praticamente

desapareceu depois de 1997, com a intensificação de compra de terras pela Multinacional. Já 

a área colhida de milho, assim como a de feijão, oscilaram muito durante o período estudado, 

indo de mais de 800 ha de área plantada em 1996 a praticamente zero em 1998. Nota-se 

depois de 1997 uma relativa redução da área plantada dos dois produtos, com um aumento

significativo nos dois últimos anos da pesquisa, 2002 e 2003. 

PRODUÇÃO AGRÍCOLA DE IPANGUAÇU (1993 A
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Gráfico 13 – Produção Agrícola de Ipanguaçu (1993 a 2003) – Produtos Tradicionais – Área Colhida 
(HA).
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2005) 

Se observarmos toda a série histórica da nossa pesquisa (1979-2003) (Gráfico 14), 

notaremos que, por toda a década de 1980, com a chegada das empresas agrícolas e também

por toda a década de 1990, com a chegada da Del Monte Fresh Produce, houve uma queda 

gradual (apesar das oscilações de área colhida) na área colhida de todas as produções 

tradicionais e de subsistência analisadas. Essa queda é notada com mais ênfase na área colhida 

de batata-doce, que caiu continuamente durante toda a década de 1980 e 1990, até 

praticamente desaparecer depois de 1997. O feijão, apesar das oscilações, também tem um

histórico de queda, já que, durante toda a década de 1980, variou entre 500 a 1000 ha de área 

colhida, chegando a picos de mais de 1500 ha. Na década de 1990, a área colhida chega a 

ficar bem abaixo dos 5

500 ha. O milho segu

nota-se uma redução na

00 ha, principalmente depois de 1996, não conseguindo chegar mais a 

e uma oscilação bem maior, não se podendo inferir um padrão, mas

área colhida depois de 1996.
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Gráfico 14 – Produção Agrícola de Ipanguaçu (1979 a 2003) – Produtos Tradicionais – Área Colhida 
(HA).

,Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988
1989, 1990, 1991, 1992, 2005) 
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Com relação à área colhida dos produtos de mercado, notamos, durante a década 

de 1990 e início do século XXI (Gráfico 15), um aumento dessa área no que se refere à manga

e principalmente à banana, que é toda produzida pela Multinacional Del Monte Fresh

Produce. Notamos também uma pequena diminuição da área relativa ao algodão herbáceo. 

Com relação à manga, a área colhida passou de menos de 400 ha, no ano de 1993, para mais

de 500 ha, no ano de 2003. Já com relação à banana, o aumento foi muito maior, passando de 

enos de 2m 00 ha, em 1993, para mais de 1000 ha, no ano de 2003, ou seja, mais de 400% de 

aumento de área plantada. Aumento esse que se intensifica depois das compras de terras feitas 

pela Multinacional, entre 1998 e 2003.
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ráfico 15 – Produção Agrícola de Ipanguaçu (1993 a 2003) – Produtos de Mercado – Área Colhida 
(HA).

onte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2005)
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PRODUÇÃO AGRÍCOLA DE IPANGUAÇU (1979 A 2003) - PRODUTOS
DE MERCADO - ÁREA COLHIDA (HA)
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Se observarmos toda a série histórica da nossa pesquisa (1979-2003) (Gráfico 16), 

ue, dur dé 1 a

 segundo plano b e a m

1990 e ício d éculo XI, ob vamos que o algodão herbáceo perde a sua 

 área colhida, por causa de probl s c

principalmente da banana com a chegada da Multinacional Del Monte Fresh 

Produce.

 relação à quantidade produzida de produtos tradicionais e de subsistência, 

rrer da écada d 1990 e ício d éculo XI um ueda g ativa e

ce e ao fei o e tem s uma queda gradativa na produção de milho. Nos anos 2002 e 

orre um aumento significativo na quantidade produzida dessa cultura.  Em relação à 

ficante. O feijão, também, no 

ecorrer de todo o período, seguiu essa trajetória de decréscimo de produção, chegando a uma

rodução quase insignificante em 2003.
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PRODUÇÃO AGRÍCOLA DE IPANGUAÇU (1993 A
2003) - PRODUTOS TRADICIONAIS -

QUANTIDADE PRODUZIDA (T)
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Gráfico 17 – Produção Agrícola de Ipanguaçu (1993 a 2003) – Produtos Tradicionais – Quantidade 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2005)
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Gráfico 18 – Produção Agrícola de Ipanguaçu (1979 a 2003) – Produtos Tradicionais – Quantidade 
Produzida (T).

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 
1989, 1990, 1991, 1992, 2005) 

Se observarmos toda a série histórica de nossa pesquisa (1979-2003) (Gráfico 18), 

notaremos que, no decorrer da década de 1980 e 1990 e início do século XXI, todas as 

produções tradicionais analisadas passaram por uma redução da quantidade produzida, com

quantidade produzida e uma significativa redução na segunda metade da década de 1990, teve 

talvez a exceção da produção de milho, que, além de apresentar uma grande oscilação na 
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um rápido crescimento nos dois últimos anos da pesquisa. Com relação à batata-doce, nota-se 

om clareza uma diminuição progressiva da sua quantidade produzida até a quase extinção da 

sua produção em 2003. Com relação ao feijão, apesar das oscilações na produção, observamos

uma diminuição com o passar da década de 1990, principalmente depois da chegada da Del

Monte Fresh Produce no Município. 

c
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ráfico 19 – Produção Agrícola de Ipanguaçu (1993 a 2003) – Produtos de Mercado – Quantidade 
Produzida (T). 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2005) 

No que diz respeito à quantidade produzida de produtos de mercado durante o 

período 1993 a 2003 (Gráfico 19), observamos que esta é muito maior que a quantidade 

produzida de produtos tradicionais (Gráfico 17). Observando os dois gráficos, notamos que a 

maior quantidade produzida por um produto tradicional em todo o período foi a do milho,

com menos de 2.000 toneladas em 2002. Já a maior quantidade produzida por um produto de 

mercado foi a da banana em 2002, com quase 60.000 toneladas, ficando em segundo lugar a 

manga, com mais de 10.000 toneladas no mesmo ano. Se levarmos em conta uma comparação

G

entre a maior quantidade produzida de um produto tradicional e a maior quantidade produzida 
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d uto de mercado, chegaremos a uma diferença de quase 3.000% a mais a favor da 

produção de mercado, no caso, a banana.

Notamos que, no Gráfico 19, mantém-se estável, aumentando um pouco no final 

da década de 1990 e início do século XXI, a quantidade produzida de banana. Já com relação 

ao algodão herbáceo, sua quantidade produzida se mantém em um nível muito abaixo das 

outras quantidades produzidas de mercado, quase não aparecendo no Gráfico. Com relação à 

quantidade produzida de banana, temos uma ascensão meteórica depois da compra de várias 

propriedades pela Del Monte Fresh Produce, a partir de 1998. Depois da compra se inicia o 

plantio e somente depois de algum temp

e um prod

o é que se vai colher a banana. Por isso, só a partir de 

001 é que se observa com toda a intensidade o resultado das plantações de bananas efetuadas 

pela Multinacional nos anos anteriores. 

2
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Gráfico 20 – Produção Agrícola de Ipanguaçu (1979 a 2003) – Produtos de Mercado – Quantidade 
Produzida (T).

onte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1980, 1F 981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988,
989, 1990, 1991, 1992, 2005)

Se observarmos toda a série histórica de nossa pesquisa (1979 a 2003), notaremos

que, de uma forma geral, a produção voltada para o mercado tende a se intensificar a partir da 

década de 1990 e se firmar no início do século XXI, com a grande produção de manga e 

principalmente banana, que é produzida exclusivamente pela Del Monte Fresh Produce para o 

1



202

mercado internacional, enquanto a produção de produtos tradicionais e de subsistência 

(Gráfico 18) tende a ficar com sua importância extremamente reduzida nesse novo contexto. 

 Assim, nota-se um aprofundamento da dependência de Ipanguaçu em relação ao 

mercado consumidor global e com isso se intensificam as relações de verticalidades faladas 

por Santos (1997, 2002a). O lugar passa a ser cada vez mais dependente da lógica global 

imposta por agentes externos ao lugar. 

 Esse tipo de produção da banana extremamente moderno, com uso de maquinário 

e muitos insumos agrícolas e com a colaboração do clima, do solo e do acesso fácil à água, 

faz com que se obtenha uma alta produtividade dessa fruta por hectare, além de uma grande 

cípio de Ipanguaçu em nível regional, nacional e internacional. 

Esse destaque do Município nos três níveis tem se ampliado com a fixação da 

Multinacional Del Monte Fresh Produce. Com o início das suas atividades de produção e 

exportação de bananas, não só o Município, mas o estado do Rio Grande do Norte e também o 

Brasil passam a sentir os efeitos da alta produtividade estabelecida pela Multinacional naquele 

Município, no que se refere à produção de banana. 

 Observando o Quadro 21, podemos notar que o município de Ipanguaçu, graças à 

produção de banana da Multinacional, agora é o município com o maior rendimento médio na 

produção de banana de todos os municípios do Brasil, com 49.947 quilos por hectare. 

produção, destacando o muni
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Rendimento médio da produção por lavoura permanente - Ranking descendente
Variável = Rendimento médio da produção (Quilogramas por Hectare) 

Lavoura permanente = Banana 
Ano = 2003 

# Município
1 Ipanguaçu - RN 49.947

Capim Branco - MG 48.0002
Itacarambi - MG 48.000

4 Parazinho - RN 46.750
Itajá - RN 46.6005
Pendências - RN 46.600

7 Açu - RN 45.714
8 São José dos Pinhais - PR 45.500

Moji-Mirim - SP 45.000
Penápolis - SP 45.000
Pirassununga - SP 45.000
São João da Boa Vista - SP 45.000

9

45.000Penha - SC 
Q
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2005) 

uadro 21 – Rendimento Médio da Produção de Banana por Município no Brasil - 2003 

Além disso, a Multinacional Del Monte Fresh Produce, com seu alto rendimento 

médio da produção, insere também o estado do Rio Grande do Norte como o estado que tem o 

maior rendimento médio da produção do Brasil, passando a ser referência em todas as 

estatísticas, como a que vemos no Quadro 22. 

 Além de inserir o Estado no topo do ranking dos estados que têm o maior 

rendimento na produção de banana, a Multinacional vai participar de forma ativa da balança 

comercial do Rio Grande do Norte e também do Brasil. 

o Norte, com mais quase 15 milhões de dólares (SECEX, 2005). 

 Em 2003, a exportação de banana já vai ser o 6º produto mais importante das 

exportações do Rio Grande d
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Rendimento médio da produção por lavoura permanente - Ranking descendente
Variável = Rendimento médio da produção (Quilogramas por Hectare) 

Lavoura permanente = Banana 
Ano = 2003 

# Brasil e Unidade da Federação 
1 Rio Grande do Norte 25.151
2 Paraná 24.578
3 Santa Catarina 20.811
4 São Paulo 20.660
5 Paraíba 17.411
6 Bahia 14.770
7 Distrito Federal 14.184
8 Sergipe 13.984
9 Minas Gerais 13.930
10 Pará 13.534
11 Brasil 13.346
Quadro 22 – Rendimento Médio da Produção de Banana por Unidade da Federação - 2003 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2005)

 Nesse mesmo ano, pode-se notar, como mostra o Gráfico 23, que o Rio Grande do 

Norte, com as exportações de bananas feitas pela Multinacional, chega a ser o maior estado 

exportador de bananas do Brasil em valor exportado, à frente de tradicionais exportadores, 

como São Paulo e Santa Catarina (SECEX, 2005). 

 cerca de 50% da 

 Com base nos dados da Secretaria de Comércio Exterior – (SECEX) (2005), 

podemos afirmar que o estado do Rio Grande do Norte, sozinho, tem

participação das exportações de bananas do Brasil, contribuindo e muito para as exportações 

brasileiras no Setor de bananas que, em 2000, eram de aproximadamente 12 milhões de 

dólares e que, após o aumento da participação do Rio Grande do Norte na exportação de 

bananas (leia-se, aumento da participação da Del Monte Fresh Produce, que é a única 

exportadora de banana do Rio Grande do Norte), passou em 2003 para mais de 30 milhões de 

dólares, mais que dobrando sua participação no mercado mundial (SECEX, 2005). 
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Exportação de Bananas no Brasil (2003) - 
Estados Exportadores
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ráfico 23 – Exportação de Bananas no Brasil (2003) por Estados Exportadores. 
Fonte: SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR (2005) 

No Quadro 24, observamos que o Brasil, através da produção da Del Monte Fresh 

Produce, começa a se inserir no ranking dos 20 maiores exportadores de bananas do mundo,

ficando, no ano de 2003, no 19º lugar. 

País Quantidade (Mt) Valor (000 US$) Valor Unitário (US$)

G

1 Equador 4664814 1084169 232
2 Bélgica 862959 746056 865
3 Costa Rica 2042489 554250 271
4 Colômbia 1424819 389648 273
5 Filipinas 1828220 333000 182
6 Guatemala 936114 209982 224
7 Estados Unidos da América 427543 199763 467
8 Honduras 507634 P 159972 P 315
9 a 176122 151371 859Alemanh
1 385320 105192 2730 Panamá
11 França 165548 96956 586
12 Itália 125065 93446 747
13 Côte d'Ivoire 242446 87708 362
14 Camarões 313723 70982 226
15 Emirados Árabes Unidos 191292 P 54755 P 286
16 Suécia 45571 49734 1091
17 Belize 73806 P 37380 P 506
18 República Dominicana 122023 34203 280
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19 Brasil 220771   30013   136
20 Espanha 35082   25957   740

F = Estimativa da FAO | M = Sem data | | Mt = Tonelada Metrica| P=Estimativa do parceiro comercial 

Quadro 24 – Principais Países Exportadores de Bananas no Mundo - 2003 

mundo, e que levam multinacionais como a Del Monte 

agrícola da

a situação ruim, ficando na 114ª posição, 

 com o 

tlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2004). 

Esses dados refletem a discrepância de um crescimento econômico puxado por 

apital multinacional que tem muito mais relações em nível global que em nível local, 

ontribuindo para o desenvolvimento local, com muito pouco, não mudando a situação 

recária de um município do semi-árido nordestino, que, apesar de ser o maior responsável 

elas exportações de banana do Brasil, tem índices sociais que o colocam como um dos 

unicípios de pior qualidade de vida do País.

Fonte: FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (2005) 

Notamos também o diferencial das exportações de bananas do Brasil em relação 

aos outros exportadores de bananas do 

Fresh Produce a se instalar no País. Nosso valor unitário é o menor do mundo, cerca de 136 

dólares por tonelada métrica, inferior inclusive a países africanos, como Camarões, onde a 

Multinacional Del Monte Fresh Produce também tem fazendas. 

Diante dessas estatísticas que mostram a pujança e a relevância da produção

Del Monte Fresh Produce no município de Ipanguaçu, ficamos a lembrar do 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Ipanguaçu, que o coloca numa 

vergonhosa posição de número, 4416ª posição, em relação aos outros municípios do Brasil 

atrás de mais de 80% dos municípios. Em relação aos outros municípios do estado do Rio 

Grande do Norte, Ipanguaçu também apresenta um

abaixo de quase 70% dos municípios. Ficamos a lembrar também que a renda per capita da 

população do Município gira em torno de R$ 85,56 e que os 20% mais pobres ficam com 

apenas 1,3% da riqueza municipal e os 20% mais ricos ficam com 58%, de acordo

A

c

c

p

p

m
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4 CO

r do trabalho como se deu o processo de inserção do município 

 Ipa lógica global e como esse processo intensificou a concentração 

diá ermeando dois momentos distintos: um primeiro m  vai de 

79, em e a vinda das empresas rurais, até 1992; e o segundo 

men 3 com a vinda do capital multinacional,  - a Del Monte Fresh 

Produ

Açu, em 

por meio de suas políticas públicas, 

viabiliza a 

m as quais vinham também as novas 

rmas de p

inham a contrapor o uso bastante difundido no Município da parceria, ou extração da renda 

a terra pré-capitalista em produto.  

  Essas empresas agrícolas trouxeram também novas formas de relacionamento com 

 terra, que, além de extração da Renda Diferencial da terra, através dos ricos solos de várzea, 

o clima propício e da ótima localização do Município frente ao acesso aos mercados 

NSIDERAÇÕES FINAIS 

Vimos no decorre

de nguaçu – RN na

fun ria de Ipanguaçu, p omento

19 com a construção da Barrag

mo to começa em 199

ce  - e vai até 2003. 

O primeiro momento começa com o início da construção da Barragem de 

1979, momento ímpar em que o Governo Federal,

capitalização e a inserção da região na lógica global. Como vimos, a Barragem de 

Açu– com seu fornecimento de água garantido - vai ser a base para a chegada das empresas 

agrícolas na região, e, portanto, a base para a inserção do município de Ipanguaçu na lógica da 

Globalização.

Nesse momento, pudemos verificar que, após a construção da Barragem, já no ano 

1983, o Município começava a se inserir na Revolução Verde, com a vinda de muitas 

empresas agrícolas de porte local, regional e nacional, co

fo rodução, com a utilização de insumos, maquinários agrícolas, defensivos agrícolas 

e novas formas de relações de trabalho, como o assalariamento temporário e permanente, que 

v

d

a

d
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consumidores nacionais e internacionais, também começaram a extrair com intensidade

jamais vista no município incipalmente do uso intensivo de 

de sivos agrícolas, a

presas e a utilização do macrossis cnico, a 

rrage m a utilização também das infra-estruturas 

rias d  com implantação de novas bases técnicas na produção, co logia de 

nta at  deu-se a inserção do município de Ipanguaçu no Meio Técnico-

tífic l.

 para os 

ercados internacionais. Começa a se 

ue vêm de fora e são impostas ao lugar, 

meçando

 e com a 

ntrada em vigor de acordos no âmbito dessa instituição supranacional, que vão fazer com que 

haja uma abertura, uma liberalização comercial no Setor Agrícola. Esse segundo momento 

também começa com o início da compra de terras pelo capital multinacional em Ipanguaçu, - 

 a Renda Diferencial II, através pr

fen dubos e maquinário. 

Com a vinda dessas novas em tema té

Ba m de Açu, como fornecedora de água, co

viá a região e m tecno

po é de fora do País,

Cien o-Informaciona

Além disso, a produção agrícola do Município começa a se voltar mais

mercados do centro-sul do País e também para os m

observar uma gradativa queda na produção tradicional e de subsistência do Município e um 

aumento na produção voltada para o mercado interno e externo, fazendo com que o Município 

se insira com mais intensidade na lógica global, nas verticalidades. A partir daí, Ipanguaçu 

começa a depender cada vez mais de decisões q

co  assim a perder a sua autonomia.  

Notamos, também, que, nesse mesmo período, ocorreu um intensivo processo de 

concentração fundiária, já que essas terras pertenciam em sua maioria a pessoas físicas e não a 

empresas. As empresas agrícolas vão chegar e começar a comprar terras que pertenciam a 

famílias que moravam na região há gerações e que, por causa da especulação imobiliária, da 

subida de preços e pela falta de crédito e de ajuda pelo governo, vão se sentir seduzidas a 

vender suas terras para as empresas agrícolas que chegavam na região.   

O segundo momento começa com o nascimento da OMC em 1993

e
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a Del Monte Fresh Produce -, em 1993, por intermédio de uma parceria com a empresa 

nacional Directivos Agrícola.

Com a chegada do capital multinacional no município de Ipanguaçu, a tendência à 

capitalização da agricultura aumenta. A Multinacional traz mudanças que vão intensificar as 

verticalidades no Município, o controle externo e a dependência do lugar a esse controle. 

Com a vinda da Multinacional, intensifica-se a utilização de insumos, maquinários 

e defensivos agrícolas, embora diferentemente do que aconteceu na década de 1980, pois 

praticamente todos os insumos, defensivos, maquinários, material de embalagem vêm de suas 

parceiras globais e não de empresas locais e nacionais. A Multinacional tem uma 

característica diferente das empresas nacionais: ela se relaciona o mínimo possível com o 

lugar, aumentando assim a dependência deste a serviços e produtos globais. A Multinacional 

ão-de-obra nativa, 

 faz na forma de assalariamento permanente e não na forma de parcerias. 

Com isso, observamos uma intensificação da lógica global em Ipanguaçu, sendo 

que os atores locais vão ser, à medida do possível, desprezados em nome de alianças da 

Multinacional com seus parceiros globais, fazendo com que a lógica global subordine e 

oprima esse Município. 

A Empresa Multinacion tiliza s Em

Diferencial I e da Renda ci  II. Ma  relação à segunda, a 

l l consegue, por meio de su g  de pont  w que ela possu

a , extrair ao  essa Renda, fazendo com que inclusiv

o o pi brasileir

 País. Isso tudo, graças às p es e banana a ultinacional tem

n

utiliza até parte de sua mão-de-obra de fora do lugar e, quando faz uso da m

o

al também se u , assim como a presas Nacionais, 

da Renda Diferen al s, com

Mu tinaciona a tecnolo ia a e know ho i na 

áre  de produção de banana máximo e o 

município de Ipanguaçu figure com  municí o o com maior produtividade de 

banana do lantaçõ  d  que M  no 

Mu icípio.
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Com toda essa tecnologia e da a produção para um mercado externo 

ntífico-

 com a entrada dessa empresa, vai se dar de forma definitiva a 

mudança d

a no mercado internacional. 

Uma mudan

essoas jurídicas, o que comprova que a 

leiro, que têm baixa fertilidade. 

mpenha  n

desenvolvido, a Multinacional tende a intensificar a presença do Meio Técnico-Cie

Informacional. 

Além disso,

o eixo produtivo de Ipanguaçu, que vai estar voltado quase que exclusivamente 

para o mercado externo, já que toda a produção da Multinacional é vendida fora do País. 

Dessa forma, a produção tradicional e de subsistência, antes importante, passa para uma 

posição marginal na economia do Município, aumentando, conseqüentemente, a dependência 

deste em relação ao comportamento global da commodity banan

ça de preços da commodity ou uma mudança de política de importação pela União 

Européia podem desestabilizar toda a economia do município de Ipanguaçu, que agora 

depende excessivamente da produção de banana da Multinacional Del Monte Fresh Produce.

Notamos também que nesse contexto ocorreu igualmente um processo de 

reconcentração de terras no município de Ipanguaçu, já que a Empresa Multinacional vai 

comprar mais de 2.000 hectares de terras de várzea no Município. Esse processo vai 

desencadear um processo especulativo no mercado de terras da cidade, fazendo o hectare da 

terra de várzea subir de forma totalmente anormal em relação às outras terras da Microrregião 

e até de outras Microrregiões do Rio Grande do Norte. Notamos que o processo de compra de 

terras vai acontecer em sua maioria entre empresas, p

terra já está com um alto grau de concentração fundiária e a atuação da empresa tende a 

reforçar essa concentração, tanto no âmbito das empresas quanto no das pessoas físicas. Como 

decorrência desse processo, podemos falar que fica cada vez mais difícil para o pequeno 

agricultor, ou até para o tradicional latifundiário, comprar terras, ficando os agricultores 

tradicionais impossibilitados de comprar terras e jogados para as terras que são descartáveis 

para a Multinacional, as terras marginais de tabu
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Com esse processo de valorização do solo, tem-se um estímulo extra para os 

equenos agricultores abandonarem o campo e venderem suas propriedades, além de 

ansformar muitos dos antigos produtores agrícolas em novos especuladores imobiliários. 

maior exportador de bananas do Brasil, não vão transformar a dura 

realidade d

onômico que alavanca o Município e por conseqüência o Rio Grande do Norte 

com seus 

p

tr

Com esse processo, vai se intensificar o controle da terra mais produtiva - a terra 

de várzea -, que vai passar das mãos de empresas nacionais, grupos tradicionais e agricultores 

para as mãos do capital internacional.  

Em relação à qualidade de vida do Município, o processo de inserção deste na 

lógica globalizada e a vinda da Multinacional e sua grande produção agrícola, que 

transformou Ipanguaçu no 

o município de Ipanguaçu, que vai continuar tendo um dos piores IDH-M do País, 

ficando entre os 80% com pior qualidade de vida, atrás de muitos municípios pequenos que 

não fazem parte do roteiro do grande capital multinacional.  

Com isso, observa-se que, mesmo com uma economia voltada para a exportação, 

e com o grande capital instalado no Município, o que realmente ocorre é um grande 

crescimento ec

dados estatísticos grandiosos de maior exportador de bananas do Brasil. O 

desenvolvimento, a melhoria da qualidade de vida infelizmente não vem para todos, e sim 

para uma pequena parcela da população que está ligada à Empresa por meio de altos cargos 

gerenciais, e também por meio da venda de propriedades com preços especulativos. A grande 

maioria da população do local não vai sentir o reflexo do grande crescimento econômico, a 

não ser com o emprego de um salário mínimo mensal, oferecido para milhares de pessoas da 

região pela Multinacional.
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