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RESUMO 

 

Nas últimas décadas, a agricultura brasileira vem apresentando um novo modelo técnico 

e social de produção, a partir da incorporação crescente de novos conteúdos científicos e 

informacionais, característicos do momento histórico atual, nos sistemas técnicos 

agrícolas, processo que entendemos por tecnificação da agricultura. Entretanto, 

devemos ressaltar o caráter seletivo que marca este processo, que ocorre de maneira 

desigual espaço-temporalmente, ao privilegiar determinadas áreas do território, produtos 

agrícolas e categorias de produtores. Nessa perspectiva, o posicionamento que 

defendemos aqui, enquanto problema de pesquisa, é de que embora existam no Rio 

Grande do Norte, recorte empírico de investigação, áreas que sobressaem apresentando 

níveis técnicos mais elevados (em ciência e informação) na agricultura, existe um 

conjunto de elementos singulares do RN, que quando combinados se impõem de modo 

a também tornar particular a efetivação do processo de tecnificação da agricultura, 

tornando o estado uma área de rarefação que se insere de forma díspar na divisão 

técnica e territorial do trabalho agrícola brasileiro. Partindo dessa premissa, a presente 

pesquisa teve por objetivo central analisar o processo de tecnificação da agricultura no 

Rio Grande do Norte, no período técnico-científico-informacional, dando especial 

atenção aos rebatimentos desse processo na configuração e no uso agrícola do território. 

Desenvolvemos uma revisão bibliográfica sobre o uso do território e os sistemas 

técnicos agrícolas, associada ao uso de dados secundários, sobretudo obtidos junto aos 

órgãos oficiais, como IBGE, FIERN e EMPARN, bem como atentamos para o emprego 

de procedimentos metodológicos específicos da Estatística para o tratamento adequado 

dos dados utilizados, para a definição de um índice do nível técnico da agricultura. 

Ademais, os procedimentos específicos da pesquisa empírica, tais como a realização de 

entrevistas junto aos agentes sociais envolvidos com a agricultura no estado e a 

utilização de técnicas observacionais, possibilitaram a identificação e compreensão da 

complexidade do uso agrícola do território do Rio Grande do Norte, que é marcado 

pelas coexistências de níveis técnicos e temporalidades. 

 

Palavras-chave: Uso do território; tecnificação da agricultura; Rio Grande do Norte. 

 

ABSTRACT 

 

In recent decades, Brazilian agriculture has shown a new technical and social standard 

production model from the increasing incorporation of new scientific and informational 

contents, characteristics of the current historical moment, in agricultural technical 

systems, process that mean by technological improvement of agriculture. However, we 

must emphasize the selective character that marks this process, which occurs unevenly 

in space and time, by favoring certain areas of the territory, agricultural products and 

categories of producers. In this perspective, the position we stand here, while research 

problem, is that while there are in Rio Grande do Norte, empirical object of research, 
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areas that stand having higher technical levels (in science and information) in 

agriculture, there is a set of natural elements of the newborn, which when combined, 

conditioning to make particular the realization of agricultural technification process, 

making the state one rarefaction area that falls in a different manner in the technical and 

territorial divisions of the Brazilian agricultural work. From this premise, the present 

research was mainly aimed to analyze the process of agricultural technification in Rio 

Grande do Norte, in the technical-scientific-informational period, with special attention 

to reverberation of this process in the configuration and the agricultural use of the 

territory. It was developed a literature review on the use of territory and agricultural 

technical systems, associated with the use of secondary data, mainly obtained from the 

official agencies, such as IBGE, FIERN and EMPARN, as well attention at the use of 

specific methodological procedures of Statistics for the appropriate treatment of the data 

used. In addition, specific procedures of empirical research, such as conducting 

interviews with social agents involved in agriculture and the use of observational 

techniques made it possible to identify and understand the complexity of the agricultural 

use of Rio Grande do Norte's territory, marked by coexistences technicians and 

temporalities levels. 

 

Keywords: Use of the territory; agriculture technification; Rio Grande do Norte.
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas quatro décadas, a agricultura brasileira vem passando por mudanças 

significativas na sua base técnica de produção, de modo que a prática da agricultura 

moderna em bases empresariais vem ampliando sua importância na produção de 

commodities agrícolas e gerando divisas, contribuindo com mais de um terço do valor 

das exportações, bem como por assegurar os sucessivos superávits na balança comercial 

do país (HESPANHOL, 2007; 2008). 

Essas mudanças resultam do que estamos considerando aqui como sendo o 

processo de tecnificação da agricultura, o qual atinge não só a base técnica, mas também 

a econômica e social do setor produtivo, exercendo profundas mudanças na 

configuração e no uso agrícola do território, como resultado da dispersão espacial dos 

sistemas de objetos e dos sistemas de ações característicos do período atual, que tem na 

globalização econômica um de seus vetores principais (SANTOS, 1996). 

A tecnificação da agricultura brasileira não é compreendida aqui como sendo a 

ausência de técnica no processo produtivo em um primeiro momento, seguido de um 

posterior uso da técnica, mas ao contrário, concordamos com Sartre (1970) e Ellul 

([1954] 1968) que não há trabalho humano, por mais primitivo e tímido que se possa 

imaginar, que não implique em um “como fazer”, isto é, em uma preocupação de 

eficácia porque a atividade técnica é sempre a primeira atividade do homem. 

De acordo com Simondon ([1958] 2007) e Santos (1996), o progresso técnico é 

a busca constante pela perfeição, de modo que os objetos técnicos tendem a se tornar 

cada vez mais perfeitos, ao mesmo tempo em que nos encontramos em uma situação de 

impossibilidade de resistir às inovações técnicas. Para Ortega y Gasset (1977), a 

“técnica do progresso” possui três grandes períodos, em que esta é primeiro apontado 

como a técnica do acaso (desprovida de elaboração); passando à técnica do artesão 

(relativa à habilidade pessoal) e a técnica do engenheiro (habilidade aperfeiçoada e 

sofisticada). 

A essência da técnica (o objetivo, o projeto e intencionalidade humana) 

desenvolve-se concomitantemente com uma geografia que possibilite a sua realização, 

ou seja, toda ação demanda uma materialidade (SANTOS, 1997a). O que consideramos 

importante, portanto, é o fato de que, a cada novo período que se inicia, o território 

adquire novos conteúdos e hoje a informação é a variável-chave. De modo semelhante, 

a agricultura se apresenta com técnicas de produção cada vez mais sofisticadas, com 
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conteúdos informacionais bastante elevados, caracterizando o que Santos (1996) 

denomina de uma agricultura científica globalizada, em razão de a produção agrícola 

passar a ter uma referência planetária, e receber influência das mesmas leis que regem 

os outros aspectos da produção econômica. 

Nessa perspectiva, esse processo de tecnificação da agricultura em um primeiro 

momento foi marcado pela incorporação de inovações genuinamente mecânicas, mais 

eficientes que as preexistentes (como melhores técnicas de plantio e irrigação, aquisição 

de máquinas e equipamentos agrícolas), tratando-se, portanto, da “mecanização da 

agricultura”. Em seguida, caracterizou-se pela possibilidade de aplicação da ciência ao 

processo produtivo, sobretudo pela aplicação da biotecnologia à pesquisa agropecuária e 

o uso crescente de aditivos químicos na produção. E na atualidade a agricultura 

brasileira é marcada principalmente pelo uso das novas tecnologias da informação, com 

técnicas produtivas de precisão e alta produtividade, bem como pela forte 

financeirização e informatização da produção. 

Entretanto, a tecnificação da agricultura no Brasil ocorre de maneira desigual 

espaço-temporalmente, na medida em que não são todos os subespaços do território 

nacional que são inseridos na lógica produtiva global e as inovações não se realizam 

simultaneamente em todos os lugares, de tal maneira que a difusão de especializações 

territoriais produtivas tem acirrado e redefinido as divisões técnica e territorial do 

trabalho agrícola e a competitividade entre os lugares. É assim que no momento 

histórico atual, não são mais apenas os estados das regiões Sul e Sudeste, que compõem 

a Região Concentrada, os alvos das inovações, mas nas últimas décadas, novos 

subespaços vêm sendo incorporados pelos avanços técnicos da agricultura (SANTOS e 

SILVEIRA, 2001). 

As frações do território brasileiro que vêm sendo recentemente incorporadas à 

dinâmica agrícola moderna correspondem à região norte do país, de maneira incipiente 

e parcial, a partir da faixa de expansão da fronteira agrícola moderna, assim como a 

região Nordeste, que pode ser considerada a área que apresenta maior resistência às 

inovações (ELIAS, 2006). Logo, se a dispersão do meio técnico-científico-

informacional e o desenvolvimento de uma agricultura propriamente científica ocorrem 

com maior frequência na Região Concentrada, estes se expandem como pontos e 

manchas em todo o restante do território brasileiro (SANTOS e SILVEIRA, 2001). 

O estado do Rio Grande do Norte (Mapa 01), recorte empírico deste trabalho, se 

apresenta como um subespaço do território brasileiro que, nas últimas décadas, vem 
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passando por mudanças importantes no âmbito da produção agrícola. Embora no 

contexto da tecnificação da agricultura brasileira, este estado se constitua enquanto uma 

área de rarefação, dispondo de níveis técnicos, científicos e informacionais pouco 

expressivos no processo produtivo e mesmo pela ausência de determinadas inovações já 

contidas no território nacional, algumas áreas do estado sobressaem com maiores níveis 

de tecnificação agrícola, como, por exemplo, o Vale do Açu. 

 

Mapa 01 – Localização do estado do Rio Grande do Norte 

 

Fonte: Elaboração própria. 

  

Esta pesquisa tem por objetivo central analisar o processo de tecnificação da 

agricultura no Rio Grande do Norte, no período técnico-científico-informacional, dando 

especial atenção aos rebatimentos desse processo na configuração e no uso agrícola do 

território. Nesse sentido, para que pudéssemos alcançar este fim, estabelecemos como 

objetivos específicos, a identificação dos níveis técnicos que existiam na agricultura no 

momento anterior ao último movimento de tecnificação (mecanização, cientifização, 

financeirização) agrícola no RN; a análise da atuação do Estado na formulação de 
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políticas públicas e seus resultados frente ao processo de tecnificação da agricultura no 

Rio Grande do Norte; a identificação e análise da coexistência de níveis técnicos e 

temporalidades na agricultura do RN, bem como a verificação das relações intersetoriais 

estabelecidas entre a agricultura e os setores industrial e financeiro. 

Dessa maneira, este trabalho foi subdividido em quatro capítulos, sendo o 

primeiro deles intitulado “A NECESSIDADE DE UMA CONSTRUÇÃO 

METODOLÓGICA: DEFININDO OS CAMINHOS DA PESQUISA”, uma vez que 

consideramos necessário apresentar os principais elementos para a compreensão do 

objeto de pesquisa, bem como o caminho metodológico da pesquisa, desde a pesquisa 

bibliográfica; a pesquisa documental de dados secundários, envolvendo a coleta e o 

tratamento estatístico dos dados, incluindo a explicação do cálculo de índice de 

tecnificação da agricultura que propomos para o Brasil e para o Rio Grande do Norte; 

como também o desenvolvimento dos procedimentos específicos da pesquisa empírica, 

iniciada em junho de 2013. 

Este trabalho foi elaborado a partir da contribuição de muitos autores, sobretudo 

da ciência geográfica, os quais subsidiam e fundamentam nossas análises, destacando-se 

Santos (1985; 1996; 1997a; 2004) e Silveira (2011; 2013), Castillo (2007); Frederico 

(2009); Locatel (2012); Arroyo (2012); Salvador (2009) e Albano (2008). Com relação 

aos dados secundários, estes foram obtidos junto a órgãos oficiais como IBGE, IDEMA, 

EMPARN e FIERN. Não obstante, também se fez importante a obtenção de 

informações de caráter empírico, tornando-se essenciais a realização de entrevistas com 

os agentes sociais envolvidos com a agricultura no Rio Grande do Norte e as 

observações in loco, por meio da pesquisa de campo. 

O segundo capítulo intitulamos de “MEIO TÉCNICO-CIENTÍFICO-

INFORMACIONAL E A AGRICULTURA NO RIO GRANDE DO NORTE”, no qual 

discutimos os conteúdos científicos e informacionais dos sistemas técnicos agrícolas no 

Brasil e no Rio Grande do Norte, resultantes do processo de tecnificação da agricultura 

em curso. Fizemos esta opção por entendermos que nossa análise deve partir da 

materialidade existente no atual momento histórico, embora não tenhamos desprezado 

as materialidades de tempos passados que permanecem hoje no território. 

Também não podemos compreender as dinâmicas agrícolas e territoriais do Rio 

Grande do Norte por ele mesmo, isto é, sem levar em consideração o contexto no qual 

esse estado está inserido. Alertamos que não se trata de um mero esforço comparativo 

entre os estados, mas de um exercício de compreensão das diversas escalas geográficas 
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que compreendem o uso agrícola do território e que transcendem o RN, trata-se antes de 

compreendê-lo no âmbito da divisão técnica e territorial do trabalho agrícola. Por essa 

razão, identificamos e tecemos considerações acerca do uso agrícola do território 

brasileiro na contemporaneidade, destacando os agentes, as ações, os objetos 

geográficos, os eventos, as normas, por meio dos quais a atividade agrícola é 

viabilizada. 

O terceiro capítulo que desenvolvemos foi intitulado “FORMAS PRETÉRITAS 

E INOVAÇÕES NO TERRITÓRIO BRASILEIRO E POTIGUAR”, no qual fizemos as 

discussões pertinentes à compreensão dos eventos, fatores e acontecimentos que 

levaram às dinâmicas territoriais atuais da agricultura no Brasil e no Rio Grande do 

Norte. Se faz importante destacar a atuação do Estado para a tecnificação da agricultura 

brasileira, por meio da implementação de um conjunto de políticas públicas 

(financeiras; fundiárias; de pesquisa; de criação de infraestrutura), as quais contribuíram 

significativamente para as mudanças no uso agrícola do território e no processo de 

tecnificação da agricultura no Brasil e no Rio Grande do Norte. 

No último capítulo, intitulado “O RIO GRANDE DO NORTE NO CONTEXTO 

DA TECNIFICAÇÃO DA AGRICULTURA BRASILEIRA”, buscamos apresentar as 

especificidades do processo de tecnificação da agricultura no Rio Grande do Norte, 

compreendendo as principais mudanças que ocorreram na configuração e no uso 

agrícola do território potiguar, a partir de sua integração aos mercados nacional e 

internacional. Identificamos os níveis técnicos e temporalidades que coexistem no uso 

agrícola do território potiguar, os agentes sociais envolvidos com a agricultura no RN. 
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2. A NECESSIDADE DE UMA CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA: 

DEFININDO OS CAMINHOS DA PESQUISA 

 

 

Tendo em vista que cada objeto de pesquisa é inerente à concepção de mundo do 

pesquisador, suas opções para delimitá-lo também o são. As escolhas metodológicas 

que fizemos para o desenvolvimento desta pesquisa decorreram da maneira singular 

como compreendemos a tecnificação da agricultura no Rio Grande do Norte. 

Consideramos importante então explicitar os principais elementos para a compreensão 

do nosso objeto de pesquisa e o caminho metodológico necessário para a efetivação 

desta. 

Nessa perspectiva, ressaltamos também que o método de pesquisa não é um 

conjunto padronizado ou um modelo para se chegar a um resultado previsto, não é uma 

certeza estabelecida de forma ordenada. O método deve ser entendido como o 

“caminho, ensaio gerativo e estratégia ‘para’ e ‘do’ pensamento. O método de pesquisa 

como atividade pensante do sujeito vivente, não abstrato. Um sujeito capaz de aprender, 

inventar e criar ‘em’ e ‘durante’ o seu caminho” (MORIN, CIURANA, MOTTA, 2003, 

p. 18). Portanto, o método é a visão e o pensamento de um sujeito, o qual inventa e cria 

estratégias durante a pesquisa. 

A pesquisa científica, por sua vez, consiste no procedimento formal, com 

método de pensamento e reflexão, que requer um tratamento científico, bem como se 

constitui no caminho para o conhecimento da realidade e para a descoberta de verdades 

relativas e parciais (LAVILLE e DIONNE, 1999). A finalidade do desenvolvimento de 

uma dada pesquisa consiste em descobrir respostas para problemas, mediante o emprego 

de procedimentos e atividades sistemáticos. 

Não obstante, salientamos que as análises aqui realizadas correspondem ao 

procedimento metodológico de dividir o todo em partes para melhor compreendê-lo, no 

nosso caso, trata-se de uma cisão da totalidade, ou seja, a realidade do todo que 

buscamos compreender (SANTOS, 1996). No entanto, é importante destacar que a 

totalidade está em contínuo movimento em busca de renovar-se e este processo de 

totalização em curso não nos possibilita a compreensão da totalidade, mas apenas uma 

totalização, o que buscamos, portanto, é nos aproximarmos, por meio das teorias e 

conceitos empregados, da realidade, a partir do processo pelo qual a totalidade é 

cindida. 
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 Como exemplo da decomposição da totalidade, necessária ao conhecimento, 

recuperamos o exemplo do relógio enquanto uma totalidade, em que 

 

Tal como num relógio ou outro mecanismo algo complexo, é 

impossível saber com exatidão qual é a função de cada uma das peças 

e pequenas engrenagens, salvo demonstrando o todo e estudando, um 

por um, a matéria, a forma e o movimento dos elementos (HOBBES, 

1992 Apud SANTOS, 1996, p. 118). 

 

O conhecimento da totalidade pressupõe a cissiparidade, de modo que se não a 

consideramos estaremos esquecendo-se do movimento, uma vez que não existem 

totalidades estáticas e cada nova totalização redefine a essência do processo estudado, 

ressignifica o conteúdo e cria novas ações, intencionalidades, normas, eventos que se 

sobrepõem na realidade estudada e, portanto, Santos (2012) nos lembra que, a coisa 

acabada nos dá apenas a cristalização do movimento, mas não a própria vida, já que o 

presente está sempre por fazer-se. 

Buscamos analisar a tecnificação da agricultura no Rio Grande do Norte a partir 

das conexões estabelecidas entre esta parte e o todo, em que o particular apesar de 

parecer algo separado, só existe na realidade porque é sustentado e contido no todo, não 

havendo, portanto, como compreender o Rio Grande do Norte como algo que possui 

existência em si. 

Classificamos a natureza da análise enquanto interpretativa, em razão da 

demonstração de tipos de relações entre as teorias empregadas e o contexto analisado, 

em diferentes momentos da história, por meio do exame crítico, da adoção de uma 

posição crítica e objetiva com argumentos válidos, lógicos e convincentes (ALVES, 

2003). 

Não obstante, no que concerne ao caráter da pesquisa, quanto aos objetivos, 

nota-se que esta se apresenta com caráter exploratório, descritivo e explicativo. Segundo 

Alves (2003), a pesquisa exploratória tem o objetivo de tornar mais clara a temática em 

estudo, ao proporcionar uma visão geral, do tipo aproximativa, acerca de determinado 

tema. A pesquisa descritiva, por sua vez, objetiva a descrição e caracterização de 

determinada população ou fenômeno, como também pode ser desenvolvida com a 

finalidade de estabelecer relações entre variáveis, na busca de compreender a natureza 

dessas relações (GIL, 2002, p. 42). 

A presente pesquisa também apresenta cunho explicativo, por se tratar de um 

estudo que permite “identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a 

ocorrência de fenômenos” (ALVES, 2003, p. 32). E quanto à natureza dos dados, trata-
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se de uma pesquisa, sobretudo de caráter qualitativo, uma vez que fará uso de dados 

quantitativos somente com o intuito de contribuir para uma melhor compreensão do 

objeto analisado, ao fortalecer e evidenciar as constatações, porém em toda a análise 

esta apresentará um caráter qualitativo expressivo (ECO, 1999).  

 

2.1 A preocupação e o primeiro contato com o objeto de estudo 

 

O primeiro contato teórico com os temas relacionados ao que se convencionou 

chamar de “geografia agrária” e de “geografia econômica” ocorreu ainda durante o 

início do curso de graduação em Geografia, por meio das leituras de obras e autores que 

versam sobre a produção agrícola e pecuária, as dinâmicas socioespaciais do 

agronegócio e da agricultura familiar, a modernização da agricultura brasileira e a 

questão agrária. Portanto, o interesse por estas discussões nos levou à participação em 

um projeto de monitoria intitulado “Uma proposta de Ensino e Metodologia para a 

disciplina de Geografia Agrária no curso de Geografia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte”, de modo que nas leituras realizadas, o tema modernização da 

agricultura brasileira era recorrente, despertando nosso interesse em compreendê-lo 

empiricamente. 

Ao mesmo tempo, as aulas de campo e a participação em projetos de extensão e 

pesquisa nos permitiram os primeiros contatos empíricos com algumas áreas do país e 

do Rio Grande do Norte que podem ser consideradas mais dinâmicas, no que se refere 

ao desenvolvimento desse processo de modernização das bases técnicas e produtivas 

agrícolas. No entanto, o que se verifica preliminarmente nas áreas agrícolas do estado é 

o traço característico do processo denominado de modernização da agricultura 

brasileira, comumente enfatizado na literatura, em que se torna evidente as seletividades 

que marcam esse processo, bem como as desigualdades e contradições que lhe são 

inerentes. 

É nessa perspectiva que buscamos empreender a pesquisa em conformidade com 

Santos (1985), para que a compreensão do espaço enquanto uma totalidade exige que 

consideremos a inter-relação entre os seus cinco elementos constituintes: os homens 

(enquanto força de trabalho); as firmas (enquanto produtoras de bens, serviços e ideias); 

as instituições (enquanto produtoras de normas e legitimações); o meio ecológico (como 

o suporte físico) e as infraestruturas (que consistem no trabalho humano materializado e 

geografizado), além do tempo, que é o elemento que permite o movimento. 
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Como não se trata apenas da soma desses elementos, mas de sua redutibilidade 

uns aos outros, é importante destacar que o papel de cada um deles se confunde 

constantemente. Nosso intuito, ao estudar o processo de tecnificação da agricultura no 

RN, é de compreender a ausência e a presença de tais elementos em seus diversos 

níveis, de modo que todos serão levados em consideração, mas privilegiaremos os 

elementos: instituições, firmas e infraestruturas. 

No que tange às firmas, entendemos por agroindústrias; cooperativas; empresas 

fornecedoras de máquinas, insumos, implementos; empresas de consumo intermediário 

e final; agentes que atuam na logística/circulação da produção agropecuária etc., no 

intuito de perceber as estratégias e mecanismos de competitividade e de cooperação 

existentes entre estas, e como o papel de cada uma contribui para a redefinição da 

configuração do território. 

Quanto às instituições, estas compreendem o poder público, em suas diferentes 

esferas, com papel essencial para o desencadeamento do processo de tecnificação da 

agricultura: as instituições bancárias fornecedoras de crédito; as empresas estatais de 

pesquisa agropecuária; empresas de assistência técnica e extensão rural, dentre outras. 

No que concerne à infraestrutura, foram considerados os sistemas técnicos 

implantados no território, dos quais a atividade agrícola se apropria – vias, portos, 

unidades de produção, etc. – e os objetos técnicos específicos da atividade agrícola, a 

fim de se compreender a configuração territorial preexistente para atender as 

necessidades de produção, por meio de um aparato material de campos cultiváveis, 

estradas e rodovias e portos para aquisição de insumo e o consequente escoamento da 

produção, analisando os fluxos e os fixos e a configuração territorial imposta pela 

atividade agrícola.  

O elemento meio ecológico torna-se ainda mais importante quando se trata da 

atividade agrícola, que por meio da técnica, modifica o meio de modo a permitir-lhe 

maior autonomia, mas não podemos desconsiderar os condicionantes naturais. 

E os homens, por sua vez, não podem ser menos importantes, visto que estes 

engendram as ações e produzem os objetos. Os homens também não consistem em um 

bloco homogêneo, pelo contrário, há que se considerar a participação dos diferentes 

segmentos sociais envolvidos na produção agrícola, visto que todos possuem interesses 

e forças diferenciadas, como os agricultores familiares – que também todos não 

possuem as mesmas características; trabalhadores rurais – assalariados, sazonais, não 

remunerados; empresários rurais e de outros setores da economia, etc. É importante 
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identificar as formas de inserção e marginalização de cada um deles nas diferentes 

etapas do processo produtivo agrícola. 

 

2.2 Os elementos justificadores da pesquisa 

 

A atividade agrícola possui grande importância social, econômica e histórica 

para o estado do Rio Grande do Norte, estando presente desde o início de seu processo 

de formação socioeconômica e territorial. Além disso, as dinâmicas territoriais 

associadas à agricultura no estado não estão concluídas, mas os processos de ocupação, 

uso e configuração do território do RN estão em contínuos movimentos e mudanças, de 

modo que entendemos que o uso do território pela agricultura no estado se intensifica a 

cada incorporação de inovações tecnológicas no meio geográfico, sobretudo a partir da 

intensificação do processo de tecnificação agrícola em curso no Brasil e no RN. 

A pesquisa ora apresentada buscou corroborar com a construção de novas 

análises e novas abordagens acerca do processo de tecnificação da agricultura, uma vez 

que a proposta viabilizará avanços nas discussões sobre as normas, os usos e a 

configuração do território, contribuindo ainda de maneira mais pontual para a 

compreensão da tecnificação da agricultura, bem como para apreensão das dinâmicas 

territoriais inerentes ao estado do Rio Grande do Norte.  

A temática sobre a qual versa este trabalho não constitui um tema de estudo que 

está esgotado, pelo contrário, trata-se de um processo que está em curso no Brasil e no 

Rio Grande do Norte, de modo que as contribuições da ciência geográfica podem ser 

significativas, no que concerne à produção de conhecimento que subsidie o 

planejamento territorial desse processo no estado, ou seja, devemos atribuir a devida 

importância ao tema em questão, admitindo a necessidade de reafirmação e de releitura 

das reflexões que auxiliam na compreensão dos processos espaciais. 

É importante destacar que as dinâmicas territoriais no Rio Grande do Norte, que 

estão associadas à agricultura, merecem o interesse e a preocupação desse trabalho uma 

vez que são igualmente relevantes, se comparadas às dinâmicas territoriais da indústria, 

do turismo, do comércio, dentre outras atividades e práticas sociais que estão em maior 

evidência nos estudos de Geografia na contemporaneidade. Além disso, é necessário 

admitir que até a década de 1980, sendo condescendente, o estado do Rio Grande do 

Norte era essencialmente agrário, devendo-se ressaltar, portanto, a importância histórica 

e atual da atividade agrícola para as dinâmicas socioeconômicas e territoriais do RN. 
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Partindo desse entendimento, a presente proposta de pesquisa e dissertação visou 

analisar o processo de tecnificação agrícola no estado do Rio Grande do Norte, no 

período compreendido entre 1980 e 2014, buscando compreender de que maneira o 

desenvolvimento de tal processo corroborou para a redefinição na configuração e no uso 

agrícola do território, verificando a atuação do Estado – principalmente nas esferas 

federais e estaduais – enquanto elaborador das políticas públicas voltadas para o setor, 

bem como na qualidade de agente regulador desse processo e pela redefinição dos 

processos espaciais, evidenciados por meio da distribuição geográfica da produção, dos 

níveis técnicos na agricultura e pelas formas como, a partir da década de 1980, tem se 

dado a produção agropecuária no RN, em face a um processo de tecnificação que ocorre 

no estado de forma desigual. 

Diante desse contexto acredita-se caber à ciência geográfica fazer uma análise 

do processo de tecnificação agrícola e seus rebatimentos no território, buscando mostrar 

as manifestações territoriais deste processo, de maneira que este trabalho se justifica 

pela necessidade de conhecer e de acompanhar as dinâmicas socioeconômicas e 

territoriais que estão sendo desencadeadas no Rio Grande do Norte. 

O desenvolvimento desta pesquisa justifica-se de forma ainda mais direta e 

enfática quando se percebe e se relaciona tecnificação agrícola e tecnificação do 

território, uma vez que esses processos estão diretamente relacionados, pois pensar a 

tecnificação da agricultura de um local ou de um setor da economia implica de forma 

direta em se pensar como este tem se dado espacialmente e que mudanças 

socioeconômicas e territoriais têm sido desencadeadas. 

Esta pesquisa justifica-se também pela necessidade de se desvendar as 

dinâmicas territoriais e agrícolas ocorridas no RN, as quais estão sendo impulsionadas 

pela tecnificação da agricultura. Além dessas manifestações territoriais é possível ainda 

através de uma leitura geográfica se compreender as práticas sociais, bem como os 

reflexos da tecnificação agrícola no mundo do trabalho, por meio da redefinição das 

bases produtivas. 

Torna-se necessário ressaltar que apesar das limitações e defasagens 

encontradas no processo produtivo agrícola do RN, esta atividade se constitui enquanto 

uma importante fonte de renda e, em muitos casos, a principal fonte de renda, por vezes 

reduzida, mas perene para aqueles que a integram, em especial as famílias de 

agricultores. Ao mesmo tempo, algumas lavouras, como a produção de frutas tropicais e 
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de cana-de-açúcar, são muito importantes do ponto de vista econômico, uma vez que 

compõem a pauta exportadora do estado. 

Salienta-se que os resultados da pesquisa poderão corroborar para abordagens 

subsequentes acerca da agricultura no Rio Grande do Norte, uma vez que buscamos 

contribuir para as reflexões sobre as deficiências, os avanços e os desafios existentes na 

dinâmica agrícola no estado, bem como poderão contribuir para subsidiar a elaboração 

de políticas públicas que busquem atender às demandas do conjunto da sociedade e que 

atentem para o planejamento territorial. Destacamos também que os resultados obtidos a 

partir dessa pesquisa poderão contribuir para o fomento e o fortalecimento da 

agricultura e da pecuária no estado, em razão da produção de informação e das análises 

empreendidas sobre o setor agropecuário. 

 

2.3 O âmbito do problema 

 

Conforme Gonçalves Neto (1997), a industrialização brasileira se inicia no auge 

da crise de 1929, visando reduzir a forte dependência das importações de produtos 

industrializados, mas tais mudanças foram lentas e seletivas. Somente após 1945, a ação 

do Estado se consolida em benefício do desenvolvimento econômico, focado no 

processo de industrialização. Vale ressaltar que o mero crescimento econômico, de 

acordo com o pensamento economicista do Estado, era considerado o caminho para o 

desenvolvimento, uma vez que implicaria na melhoria das condições materiais de vida 

da população, em razão da geração de renda e emprego. 

O Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social (1963-1965) do 

Governo João Goulart, elaborado pelo grupo liderado pelo economista Celso Furtado, 

tinha como objetivo livrar o campo brasileiro do atraso, bem como dos empecilhos para 

a absorção de técnicas modernas. Segundo Gonçalves Neto (1997), a estrutura agrária 

brasileira, ao não assimilar novas técnicas de produção, atrasaria o conjunto da 

economia, na concepção econômica da época. Tratava-se da necessidade de alterar as 

‘obsoletas técnicas de produção’. 

De acordo com a lógica do modelo de modernização almejado pelas classes 

dominantes da época, tornava-se importante romper com as relações de produção 

consideradas arcaicas, ou seja, com as relações de produção não-capitalistas, as quais 

naquele dado momento não condiziam com os interesses do capital industrial 

emergente. Havia então uma necessidade de aceitação do ‘discurso do moderno’, a fim 

de assegurar a incorporação do pacote tecnológico do setor industrial para o 
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fornecimento dos meios de produção para a agricultura, consolidando a reprodução 

ampliada do capital no campo. 

Nesse contexto, a tecnificação do território pelo uso agrícola 

 

caracteriza-se, fundamentalmente, pela implantação, 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, p. 34). 

 

Assim, a compreensão que se tem acerca da tecnificação da agricultura 

corresponde às transformações expressivas nas bases técnicas de produção, induzidas 

pelos incentivos do Estado e influenciadas tecnologicamente pela indústria, priorizando 

as exportações, em detrimento da agricultura de excedente. Concordamos com Müller 

(1989) que este processo é marcado pela fusão da agricultura com a indústria.  

Locatel (2012, p. 06) coaduna com esse pensamento, sustentando que o processo 

de tecnificação agrícola 

 

como sendo a incorporação de bens de produção e insumos industriais 

pela agricultura, tende a refletir-se no aumento do consumo 

intermediário na agricultura, ou seja, a produção agropecuária inclui, 

no processo de produção, insumos como sementes selecionadas, 

defensivos, fertilizantes, ração e medicamentos animais, embalagens e 

outros produtos industrializados, tornando o processo produtivo cada 

vez mais complexo, e aumentando a dependência da produção 

agropecuária em relação à indústria. 

 

O aumento do consumo produtivo pela agricultura evidencia então a formação 

de setores industriais que antecedem e outros que sucedem a produção agrícola e que, 

portanto, ao integrar, sujeitam a agricultura à indústria. Mas essa relação é desigual. A 

agricultura, sob a lógica de produção capitalista, precisa adequar-se às exigências e 

comandos dos agentes financiadores, das grandes empresas, do Estado. Deve adequar-se 

às leis ambientais, trabalhistas, de mercado e fundiárias. Torna-se sujeita às relações que 

estabelece com os setores industriais à montante e à jusante, portanto, consiste em uma 

agricultura normatizada, financeirizada. Esta passa a ter as relações de trabalho e de 

produção, bem como a formação dos preços das mercadorias definidos e regulados 

pelos capitais industrial e financeiro. 
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 Assim, podemos verificar a transferência da renda da terra ao capital, o qual se 

apropria da mais-valia excedente produzida no setor agrícola. Porém essa apropriação 

da renda da terra ocorre de forma indireta, sem que ocorra a expropriação dos meios de 

produção. Ou seja, os pequenos produtores não são expropriados de suas terras, mas 

ocorre, de um lado, a elevação dos preços dos insumos agrícolas e, de outro, os baixos 

preços pagos pelas mercadorias agrícolas (MARTINS, 1983; LOCATEL, 2004). 

Tal sujeição decorre da seletividade do processo de tecnificação agrícola, tendo 

ocorrido inicialmente no Centro-sul, em detrimento das áreas periféricas de expansão do 

meio técnico-científico-informacional no Brasil. Ainda assim, as áreas que não foram 

incorporadas ao processo de imediato, em razão das contradições do próprio capital, 

também foram incluídas, no entanto de forma marginal. Afinal, mais importante que o 

fato de ser a tecnificação agrícola seletiva e desigual, é que se pode verificar em todas 

as áreas incorporadas à lógica capitalista de produção (até mesmo as menos dinâmicas) 

um processo de expansão do capital, ora a partir da monopolização do território ora por 

meio da territorialização do capital (VERGOPOULOS, 1977; MARTINS, 1983). 

Entendemos então que a agricultura no Rio Grande do Norte, por sua vez, não escapa a 

essa realidade. Não se concebe analisar a tecnificação agrícola no RN, recorte empírico 

deste trabalho, sem considerar que tal processo, faz parte e, simultaneamente, é parte do 

movimento global expansionista do modo capitalista de produção. 

Na primeira metade do século XX, a agricultura e a pecuária do Rio Grande do 

Norte configuravam-se a partir da produção de cana-de-açúcar, desenvolvida no litoral 

do estado, embora as áreas produtoras estivessem em fase de decadência, ao passo que o 

sertão foi destinado à pecuária extensiva consorciada à agricultura tradicional, 

produzindo, dentre outras lavouras, milho, feijão, batata doce para o autoconsumo, 

desenvolvendo posteriormente a cotonicultura e mineração, sem que houvesse grandes 

modernizações tecnológicas. Enquanto o Agreste, área do estado que apresentava menor 

concentração fundiária, até a década de 1970 mantinha uma simbiose entre a agricultura 

e a pecuária, com relações de produção como a meação e a parceria, que asseguravam 

renda a uma parcela considerável dos trabalhadores (ANDRADE, 1981; ANDRADE 

NETO, 2005; MORAIS, 2005). 

A atuação do Estado, enquanto agente condutor e financiador, se fez primaz para 

a tecnificação da agricultura brasileira e, por conseguinte, no RN, o qual foi inserido na 

lógica global de “modernização” produtiva, na medida em que novas dinâmicas e 

atividades econômicas assumiram maior relevância, bem como atividades tradicionais 
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passaram a incorporar novas tecnologias em seu processo produtivo, embora tenham 

sido mantidas também estruturas anteriores, que, conjuntamente, redefiniram os usos e a 

configuração do território. Dentre as rupturas e continuidades observadas no RN, 

constitui objeto direto deste projeto de incorporação de novos conteúdos científicos e 

informacionais nas bases técnicas de produção agrícola. 

Nesse contexto, este processo de tecnificação da agricultura do RN foi estudado 

a partir da década de 1980 até 2010. Este período foi escolhido porque somente a partir 

dessa década que houve desdobramentos da atuação do Estado na agricultura no RN, 

sobretudo por meio da criação e efetivação da Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE) e do Programa Nacional do Álcool (PROALCOOL), entendidos 

aqui como as duas principais ações do Estado que tiveram repercussões significativas na 

prática agropecuária do estado e foram, portanto, considerados como marcos para a 

delimitação temporal da presente pesquisa. 

De acordo com Andrade (2011), os recursos públicos destinados à tecnificação 

da produção açucareira desencadearam uma reconcentração fundiária no Rio Grande do 

Norte e, como resultado, essa expansão eliminou as pequenas propriedades nas áreas 

limítrofes à produção canavieira na faixa litorânea, além de reduzir a mão de obra 

empregada e o tempo de uso da mesma, provocando uma precarização das relações e 

organização do trabalho e redefinindo o setor sucroalcooleiro no RN. 

Não obstante, a SUDENE, criada para promover a urbanização e 

industrialização da região Nordeste, elaborou programas específicos para a agricultura, 

como o Projeto Nordeste, que visava à irrigação, o peixamento de açudes, a assistência 

técnica e extensão rural, a compra antecipada da produção e programas de redistribuição 

de terras. Essa Superintendência seria a primeira manifestação do “planejamento” no 

sentido de racionalizar os espaços nordestinos (OLIVEIRA, 1981). A SUDENE, a partir 

da segunda metade do século XX, teve papel fundamental na implantação da política de 

irrigação do Nordeste. O então Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

(DNOCS) responsabilizou-se pela execução das obras. 

 É importante ressaltar que a intervenção feita pelo DNOCS, com a 

implementação da política de perímetros irrigados beneficiava, sobretudo com a 

construção de açudes, somente os grandes proprietários ou atrelava a pequena produção 

aos interesses da agroindústria, como se verifica nas áreas irrigadas com produção de 

frutas tropicais. Corroborando com isso, Santos (1994) aponta que se tratava de uma 
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Política Nacional de Irrigação que atingiu o Nordeste brasileiro, a fim de racionalizar 

esse espaço, anteriormente enquadrado como lugar de reserva. 

 A “política de açudagem” do DNOCS nas principais bacias hidrográficas do RN 

– áreas que outrora eram destinadas para agricultura de autoconsumo e pastagens para o 

gado – significou a criação de uma infraestrutura que na atualidade possibilita o 

desenvolvimento de atividades agrícolas nos moldes empresariais no estado. No ano de 

1975, o Projeto de Irrigação do DNOCS começou a ser implantado e, de acordo com 

Fernandes (1992, p. 48)  

 

A meta do projeto seria a irrigação de 22 mil hectares, mas até 1979, 

previa-se atingir 8 mil hectares, o que possibilitaria o assentamento de 

mil empresas familiares, 3.500 empregos diretos e 1.450 indiretos, 

com uma produção prevista de arroz, amendoim, trigo, tomate, cebola, 

banana, uva, maracujá e forrageiras. 

 

Além disso, a década de 1980 foi marcada pelo fim da construção da Barragem 

Engº. Armando Ribeiro Gonçalves, na bacia do rio Piranhas-Açu. A construção da 

barragem potencializou o uso agrícola das terras férteis de várzea, constituindo 

elemento essencial para o desenvolvimento da fruticultura irrigada, além de estar 

situada entre os portos de Natal – RN e de Fortaleza – CE, proximidade que assegura o 

escoamento da produção, tanto pelo modal rodoviário como marítimo. 

 Os fatores anteriormente explicitados, dentre outros, favoreceram a instalação de 

empresas e, por conseguinte, a incorporação de técnicas modernas de irrigação, 

reconcentração fundiária e emprego de força de trabalho assalariada. A exemplo desse 

processo, Albano (2008) chama a atenção para as empresas que se instalaram somente 

no município de Ipanguaçu – RN, apenas no período entre 1980 e 1985, que 

compreendem a Itapetinga Agroindustrial, Algodoeira Âncora, Algodoeira São Miguel, 

Agricultura de Mossoró – AGROSOL e FINOBRASA. 

A fruticultura irrigada no Vale do Açu e a cana-de-açúcar no litoral oriental 

tornam-se assim expressões concretas da expansão do meio técnico-científico-

informacional no RN, por meio da tecnificação da agricultura, com a produção de 

açúcar e álcool, de melão, banana e mais recentemente de manga, sendo álcool 

destinado ao mercado interno e os demais produtos destinados ao mercado europeu e 

norte-americano. O Estado, sob os preceitos da atual globalização, favorece através de 

incentivos, a entrada de capital internacional, via grandes conglomerados multinacionais 

no perímetro irrigado do Baixo Açu. 
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O traço característico da política modernizante no Brasil e no RN foi a 

priorização da dotação do território de infraestruturas, concessão de crédito e 

financiamento agrícola, porém, optando por uma concentração espacial e setorial dos 

investimentos, acirrando as históricas desigualdades entre as porções do território. O 

processo de tecnificação da agricultura brasileira e potiguar está em curso e, no entanto, 

é realizado sem um planejamento territorial, aumentando a competitividade entre os 

lugares. 

Concorda-se com Andrade (1981, 2011) que o processo de ocupação e de 

formação do RN é cheio de contradições, produto de relações dialéticas que expressam 

um quadro de concentração de terra, de renda e de poder, desencadeando a precarização 

das relações de trabalho no campo, o adensamento da pobreza, o aumento da 

concentração fundiária. Não obstante, Santos (1996) ressalta a necessidade de uma 

adequada gestão do território, que proporcione sua instrumentação de forma a assegurar 

a todos os agentes sociais, os bens e os serviços indispensáveis à existência digna de 

qualquer homem, sem importar a classe social e o lugar onde esteja o indivíduo. 

A tecnificação agrícola no RN representa, portanto, a dinamização e o 

crescimento econômico do estado, gerando divisas, porém é necessário que tal 

crescimento contribua não para o agravamento de históricos problemas agrários no 

estado, mas para a promoção do desenvolvimento social de fato. No que se refere à 

incorporação de inovações tecnológicas ao processo produtivo agrícola e à necessidade 

de consumo produtivo de bens de produção e insumos industriais. Notamos que quando 

consideramos o processo de tecnificação da agricultura em âmbito nacional, o Rio 

Grande do Norte se apresenta com níveis técnicos pouco elevados e inexpressivos, 

constituindo-se enquanto uma área de rarefação desse processo no território brasileiro. 

Diante do exposto, sentimos a necessidade de aprofundar discussões e análises 

sobre o processo de tecnificação agrícola no estado do Rio Grande do Norte, de modo 

que o questionamento central desta pesquisa consiste em compreender: Como se 

apresentam a configuração e o uso agrícola do território do Rio Grande do Norte, a 

partir da incorporação dos conteúdos científicos e informacionais nos sistemas técnicos 

agrícolas? Outras questões igualmente relevantes emergem de modo a compor a 

problemática em tela. Trata-se de questionamentos que requerem apreciações e que, 

portanto, ao longo do desenvolvimento desta pesquisa buscaremos respondê-los a partir 

de uma leitura geográfica com rigor e coerência.  
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Dentre as questões suscitadas, podemos apontar: Quais as principais mudanças 

territoriais ocorridas no RN, a partir da implementação de novos sistemas técnicos nas 

áreas de produção agrícola? Quais os paradigmas que balizam a atuação do Estado na 

formulação de políticas públicas e os efeitos de tais políticas, no que concerne à 

tecnificação da agricultura? Quais as áreas de densidade e de rarefação técnica do 

território que estão associadas à agricultura no RN? Como ocorrem e se caracterizam as 

relações intersetoriais estabelecidas entre a agricultura e os outros setores, como 

industrial e financeiro?  

Tais preocupações com os níveis técnicos, científicos e informacionais contidos 

na produção agrícola do Rio Grande do Norte decorrem da carência de pesquisas acerca 

da problemática em tela. Em um levantamento bibliográfico de trabalhos já publicados 

na ciência geográfica, constatamos que por não se constituir em uma preocupação 

central dos autores pesquisados, a problemática aqui apresentada ainda não foi 

resolvida. Destacamos as reflexões feitas por Graziano da Silva (1998), Sorj (2008), 

Delgado (1985), Gonçalves Neto (1997), Müller (1989) e Kageyama (1987), que apesar 

de serem referências basilares para a compreensão das mudanças ocorridas na 

organização da estrutura produtiva, econômica e social da produção agrícola brasileira, 

suas análises nos ajudam a compreender os elementos gerais da ocorrência da 

tecnificação da agricultura no Brasil, mas não quando buscamos compreender as 

especificidades desse processo em escalas geográficas regionais ou locais, incluindo aí o 

Rio Grande do Norte, sobretudo com ênfase e preocupação quanto aos seus níveis 

técnicos. 

Também destacamos as reflexões mais recentes feitas por Frederico (2009), 

Bernardes (2005), Castillo (2007), sobretudo relativas ao financiamento agrícola, à 

logística e aos sistemas técnicos agrícolas nas áreas de Cerrados no Centro-Oeste 

brasileiro com a produção de grãos, bem como as reflexões feitas por Elias (2006; 2012, 

p. 12), esta última ressaltando as seletividades e contradições nas “regiões produtivas 

agrícolas”, sobretudo no Nordeste do país, de modo que reconhecemos as importantes 

contribuições desse grupo de autores para a compreensão da base técnica e produtiva da 

agricultura no território brasileiro, mas suas abordagens também não permitem a 

resolução da problemática apresentada. 

Com relação aos trabalhos publicados na ciência geográfica que versam sobre as 

dinâmicas territoriais do setor agropecuário no Rio Grande do Norte, destacamos as 

importantes contribuições de Albano (2008), principalmente tratando da produção de 
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frutas tropicais no Vale do Açu – RN; Salvador (2009; 2010), ao estudar o uso do 

território pela atividade mandioqueira no Agreste Potiguar; Santos (2013), que tratou do 

uso do território pelo circuito espacial de biodiesel no RN; Morais (2013), abordando o 

uso do território pela carcinicultura no RN; Azevedo (2005; 2007) e Pereira da Silva 

(2012), os quais têm buscado compreender as dinâmicas do setor de laticínios no RN; 

Andrade (2013), versando sobre a produção de melão no município de Baraúna – RN, 

além de Fernandes (2010), que tratou da produção de castanha de caju no município de 

Caraúbas-RN. 

Portanto, as dinâmicas territoriais da agricultura do Rio Grande do Norte 

constituem objeto de preocupação deste trabalho porque consideramos importante 

compreender as especificidades que o processo de tecnificação agrícola adquire ao se 

realizar no RN; as mudanças que ocorrem na configuração territorial do RN, tornada 

muito mais complexa em razão da acumulação e coexistência de densidades e tempos 

distintos no processo produtivo agrícola, bem como pela multiplicidade de agentes 

sociais envolvidos. 

Diante disso, foi estabelecido como objetivo geral dessa pesquisa analisar o 

processo de tecnificação da agricultura do Rio Grande do Norte, no período técnico-

científico-informacional, dando especial atenção aos rebatimentos desse processo na 

configuração e no uso agrícola do território. 

Para operacionalizar a pesquisa esse objetivo geral foi desdobrado nos seguintes 

objetivos gerai:  

 Identificar os níveis técnicos que existiam na agricultura no momento anterior ao 

último movimento de tecnificação agrícola no RN; 

 Analisar a atuação do Estado na formulação de políticas públicas e seus 

resultados frente ao processo de tecnificação da agricultura no Rio Grande do 

Norte; 

 Identificar e analisar a coexistência de níveis técnicos e temporalidades na 

agricultura no RN; 

 Verificar as relações intersetoriais estabelecidas entre a agricultura e os setores 

industrial e financeiro. 

2.4 Os pressupostos teóricos da investigação 

 

Nesta secção buscamos apresentar os principais conceitos e categorias de análise 

que subsidiou o desenvolvimento da pesquisa ora proposta. Esta discussão resulta das 
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reflexões e leituras baseadas na pesquisa bibliográfica, com o intuito de clarificar e 

aprofundar a compreensão sobre os conceitos fundantes deste trabalho, sendo eles: 

território, técnica e tecnificação da agricultura. 

Procedemos uma pesquisa bibliográfica, a partir da leitura e exame do que já foi 

publicado em relação ao tema. Dentre os autores que subsidiam as análises já 

empreendidas, pode-se apontar: Sartre (1970), Ortega y Gasset (1977), que nos ajudam 

a compreender a técnica; Gonçalves Neto (1997) e Delgado (1985), os quais contribuem 

para a compreensão do conjunto de políticas públicas implementadas para a promoção 

do modelo produtivista da agricultura; Gottmann (2012), Santos (1985, 1996, 1997a), 

Santos e Silveira (2001), Arroyo (2001), Elias (2012) e Locatel (2004, 2012), que 

permitem compreender as principais mudanças nos usos e na configuração territorial 

brasileira que estão associados à prática agrícola, além de Andrade (1981, 2011), 

Albano (2008) e Salvador (2010), os quais versam sobre os processos espaciais e a 

agricultura no nordeste brasileiro e mais especificamente no Rio Grande do Norte. 

 

Conceitos privilegiados na pesquisa 

 

Considerando os conceitos centrais nessa análise, Silveira (2008, p. 3) sustenta 

que para compreender o território há que se considerar “todas las empresas, todas las 

instituciones, todos los individuos, independientemente de su fuerza diferente, a pesar 

de su fuerza desigual”. Não obstante, Cataia (2011, p. 122) corrobora com esse 

pensamento, quando afirma que “sem dúvida, as relações políticas assumem papel de 

destaque no uso do território, mas o próprio território é um agente organizador da 

sociedade”, uma vez que os sistemas técnicos se impõem aos comportamentos 

humanos.  

É nessa perspectiva que quando ocorre o acúmulo de sistemas técnicos dá-se, 

por conseguinte, a expansão do meio técnico-científico-informacional, admitindo-se 

assim que as técnicas, as normas e as ações revelam os diferentes usos do território 

(SANTOS e SILVEIRA, 2001). 

Milton Santos, por meio de suas reflexões, oferece significativas contribuições 

para o entendimento do território, não somente do ponto de vista teórico-conceitual, 

mas propondo que o território seja tomado nos estudos geográficos como uma categoria 

social de análise, uma vez que para ele, é no território que todos os processos sociais, 

econômicos, políticos e espaciais se concretizam.  
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Partindo dessa compreensão, Santos (2005, p. 99) sustenta que o território se 

apresenta como “uma arena de movimentos cada vez mais numerosos, fundados sobre 

uma lei do valor que tanto deve ao caráter da produção presente em cada lugar como às 

possibilidades e realidades da circulação”, sendo as dinâmicas do território, definidas 

em boa medida, por agentes externos a este – as verticalidades – que atuam por vezes 

normatizando e definindo usos específicos do/para o território. 

 A definição de território de Gottmann (2012) traz importantes elementos para 

análise, ao considerar que o território é uma porção do espaço geográfico que coincide 

com a extensão espacial da jurisdição de um governo e descreve a arena espacial de um 

sistema político desenvolvido em um Estado nacional ou uma parte deste que é dotada 

de certa autonomia, servindo também para descrever as posições no espaço das várias 

unidades participantes de qualquer sistema de relações internacionais. Contudo, o 

referido autor avança em relação à delimitação político-administrativa de um território, 

ao entender que o território é constituído por “componentes materiais ordenados no 

espaço geográfico, sendo estes componentes materiais delimitados pela ação humana e 

usados por certo número de pessoas, por razões específicas, sendo tais usos e intenções 

determinados por e pertencentes a um processo político” (GOTTMANN, 2012, p. 2) 

O território do Rio Grande do Norte, por sua vez, não representa uma 

delimitação de território enquanto área definida por limites administrativos meramente. 

Significa dizer que é importante considerarmos que neste território existe um conjunto 

de elementos que são próprios e únicos, sejam os elementos de sua configuração 

territorial, sejam os elementos que animam a vida desta sociedade. O território potiguar 

tem uma forma-conteúdo que lhe é intrínseca, e que consequentemente nos fornecem 

formas únicas de usos territoriais. 

 Entendemos que o uso do território pela agricultura no Rio Grande do Norte se 

intensifica a partir da década de 1980, em razão da emergência da tecnificação agrícola 

no estado, mas com a devida clareza de que tal processo tem início no Brasil junto à 

transformação da base técnica produtiva do país, por volta da década de 1930, quando 

inicia a modernização dos setores da economia nacional. 

Para Gonçalves Neto (1997), as mudanças ocorridas nas bases produtivas da 

agricultura se intensificaram na década de 1960, em virtude da redução da dependência 

brasileira das importações de máquinas e insumos. Através das taxas de juros 

subsidiadas, bem como de elevados recursos obtidos pelo Sistema Nacional de Crédito 

Rural (SNCR), que foi criado em 1965, articulou-se a internalização ao território 
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brasileiro de elos antes importados no setor agropecuário, constituindo-se assim os 

complexos agroindustriais no Brasil, com as indústrias de bens de capital, como 

máquinas (tratores, colheitadeiras, plantadeiras, caminhões), implementos (arados, 

grades, carretas, plantadeiras) e insumos (fertilizantes, defensivos), além das 

agroindústrias processadoras. 

 Não obstante, a estruturação da pesquisa e da extensão rural, com a criação no 

início da década de 1970 da EMBRAPA e da Empresa Brasileira de Assistência Técnica 

e Extensão Rural – EMBRATER (esta última já extinta) permitiram a introdução de 

inovações físico-químicas, mecânicas e biológicas anexadas ao território brasileiro nas 

práticas agropecuárias. 

Todas essas mudanças reclamaram uma reorganização do território nacional e, 

portanto das áreas agrícolas mais dinâmicas do país, as quais possuem um 

funcionamento ditado pelos interesses de capitais longínquos. Tudo isso só foi possível, 

devido à expansão do meio técnico-científico-informacional, possibilitado pelo período 

histórico atual. Nesse novo contexto, os objetos técnicos já surgem dotados de 

informação, tendo em vista que seu funcionamento só é possível, por meio de fluxos 

informacionais. 

Entendemos por tecnificação da agricultura as transformações ocorridas nas 

bases técnicas de produção e de organização agrícola, que demandaram a tecnificação 

do território, ainda que seja válido ressaltar que ambos os processos são imbricados e 

não há como pensar que a tecnificação agrícola ou a tecnificação territorial ocorreu em 

momentos distintos, pois se trata de eventos que se realizam em consonância. 

E nesse contexto, cabe ressaltar que a agricultura no estado não será analisada 

somente na perspectiva da forma, mas também do seu conteúdo. Assim, mostrar a 

configuração territorial se torna apenas um recurso para revelar a materialidade das 

ações dos agentes hegemônicos e não hegemônicos envolvidos no setor agropecuário 

num dado momento. 

 Dessa maneira, recorreremos à noção de configuração territorial, sendo 

entendida como “o território mais o conjunto de objetos existentes sobre ele; objetos 

naturais ou objetos artificiais que a definem” (SANTOS, 2008, p. 83). Tal reflexão é 

importante porque buscaremos mostrar, através da tecnificação agrícola, os 

rebatimentos desse processo nos usos e na configuração do território. 

Não obstante, o conceito de circunstância na obra de Ortega y Gasset (1977) se 

faz importante, pois a teoria do homem-circunstância inclui o entorno ao eu, isto é, o 
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meio exterior e as características do organismo: tanto físicas quanto psicológicas que 

envolvem o eu. Circunstância passa a ser tudo o que rodeia o eu: a realidade cósmica, a 

corporalidade, a vida psíquica, a cultura em que se vive, nela incluída também as 

experiências acumuladas no tempo. 

Articulamos a discussão filosófica de Ortega y Gasset acerca da técnica com a 

geografia, na medida em que partimos desse entendimento de que o homem vai se 

constituindo a partir da relação que estabelece com os objetos, não como se ambos 

estivessem separados e em algum momento se unissem, mas que ambos se constituem 

juntos. O homem para realizar o que é possibilidade cria geografias ao modificar o 

meio, uma vez que não existe possibilidade de existência que se concretize sem que seja 

no espaço. Conforme Santos (2008), o homem aspira finalidades e faz projetos, para 

tanto se utiliza da técnica e esta, por sua vez, une as ações e os objetos, o tempo e o 

espaço. 

A essência da técnica (o objetivo, o projeto e intencionalidade humana) 

desenvolve-se concomitantemente com uma geografia que possibilite a sua realização, 

ou seja, toda ação demanda uma materialidade. A técnica se apresenta como sendo “a 

principal forma de relação entre o homem e a natureza”, sendo definida como “um 

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

produz e, ao mesmo tempo, cria espaço” (SANTOS, 1996, p. 29). Para Santos (1997b, 

p. 177) “os sistemas técnicos envolvem formas de produzir energia, bens e serviços, 

formas de relacionar os homens entre eles, formas de informação, formas de discurso e 

interlocução”. 

 

Território e Técnica: coexistências e permanências 

 

Assim como qualquer processo que se estabelece no território, o 

desenvolvimento da atividade agrícola no Rio Grande do Norte não ocorreu de maneira 

homogênea, visto que as técnicas se propagam desigualmente no espaço. O que se 

verifica, portanto, é um conjunto de sistemas técnicos diferentemente datados, ou seja, a 

coexistência de resíduos em interação com os novos elementos incorporados ao 

processo produtivo. 

Concorda-se com Santos (1985) acerca da importância da dimensão temporal 

para a compreensão do espaço, pois apenas ao considerar os processos que originam as 

formas é que a análise geográfica transcende à corologia. Isto porque nenhum objeto 

técnico possui valor ou significado isoladamente, devendo somente ser explicado a 
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partir do contexto em que está inserido e a partir das relações que estabelece com os 

demais objetos. 

Todavia, refletir sobre a origem dos processos consiste em um exercício 

constante de pensar as múltiplas escalas do espaço, uma vez que, por vezes, tais 

processos correspondem a vetores e influências impostas pelo global que incidem no 

local, permitindo a ressignificação de objetos e ações pré-existentes, os quais podem 

ceder lugar – total ou parcialmente – para outros mais modernos. Por outro lado, tais 

imposições externas do novo são condicionadas em grande medida pelas permanências 

do local. No entanto, é válido destacar que não necessariamente todos os objetos 

geográficos presentes no local são ultrapassados. 

Sobre esse assunto, Santos (1994, p. 04) afirma que 

 

O modo como o território se organiza, dividido entre passado e 

presente, relaciona-se, por sua vez, com as possibilidades atuais de 

organização, pois alguns lugares tornam-se mais aptos que outros, 

permitindo com que determinadas atividades se instalem. 

Consequentemente, o território é também uma norma. São normas que 

derivam das ações e do próprio território como se apresenta arranjado. 

 

Faz-se necessário compreender que o processo de tecnificação do setor 

agropecuário, impulsionado pelo emprego da técnica moderna, redimensiona a 

organização do território brasileiro, permitindo a expansão do meio técnico-científico-

informacional. Entretanto, há que se destacar o papel ativo do espaço geográfico que 

igualmente se impõe ao processo e, por conseguinte, trata-se de uma tecnificação 

parcial, posto que não ocorre de forma plena e homogênea no território. 

Ou seja, o atual padrão de produção e de consumo (consuntivo e produtivo), nos 

quais o setor agropecuário se insere, é essencial para compreender a reorganização do 

território brasileiro, este último voltado, em grande medida, para atender às demandas 

internacionais. No caso específico da produção agrícola no RN, esta passa a apresentar 

níveis técnicos mais elevados, principalmente após a intensificação da atuação do 

Estado. 

Além das várias escalas, deve-se considerar também a natureza dos eventos, ou 

seja, as diversas dimensões do espaço, pois como os processos resultam de 

mentalidades cunhadas historicamente, estes podem ser de ordem econômica, política, 

cultural. Afinal, todas estas dimensões que se expressam no território, por sua vez, são 

instâncias sociais, assim como o próprio espaço também o é. 
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O fato é que, segundo Santos (1996), o espaço geográfico resulta de uma 

acumulação desigual de tempos, de modo que elementos de diferentes períodos 

históricos coexistem, numa dinâmica em que o espaço é sempre concluído e inconcluso 

ao incorporar novos movimentos, o que não implica no desaparecimento de elementos 

anteriores. Frederico (2005) sustenta que a divisão territorial do trabalho atual se instala 

sobre as divisões do trabalho anteriores. 

Uma análise geográfica deve levar em consideração não só as relações sociais, 

pois estas não ocorreriam sem o espaço, mas deve partir da atuação do espaço sobre os 

agentes, ou seja, não só por meio dos objetos cristalizados no espaço, mas pela forma 

como este influencia e regula a vida e as relações sociais. 

Sendo assim, nota-se que o setor agropecuário no Rio Grande do Norte 

caracteriza-se, nos seus primórdios, por dinâmicas sociais completamente regidas pelos 

tempos lentos da natureza, ou seja, a intervenção humana ocorria de maneira restrita e 

pontual, predominando, sobretudo, a prática do extrativismo, sendo a distribuição das 

lavouras e da criação de animais um dado de caráter espontâneo no território potiguar. É 

esse o período de desenvolvimento técnico considerado por Ortega y Gasset (1959) 

como o da técnica do acaso, tendo em vista que o tempo não era ditado pela ação 

humana, mas predominantemente pelos ciclos da natureza. 

Entretanto, segundo Isnard (1978), gradativamente, se utilizando da técnica e por 

meio do trabalho, o homem transforma o espaço natural, a fim de constituir o espaço 

geográfico. À proporção que aumenta a incorporação de técnica no espaço, mais eficaz 

se torna na realização de seus projetos. 

Por isso, observa-se que, durante toda a primeira metade do século XX, embora 

a agricultura no RN se constituísse em uma produção com técnicas de manejo 

rudimentares, paulatinamente demonstrava o desenvolvimento de pesquisas 

agronômicas e, portanto, o uso do conhecimento e das inovações tecnológicas como 

recurso, evidenciando que as necessidades e interesses do homem já não correspondiam 

mais ao tempo da natureza. Foram criadas artificialmente condições que sobressaiam, 

em relação às condições naturais, a fim de aperfeiçoar o processo produtivo, de modo 

que surgiram novos objetos geográficos, os quais adquiram maior relevância. 

Esses processos superpostos resultam na complexidade cada vez maior do 

espaço e possibilitam a compreensão de um meio cada vez mais artificalizado, com uma 

trajetória que é do meio natural ao meio artificial (SANTOS, 1996). No entanto, cabe 

lembrar que a expansão do meio técnico-científico-informacional é sempre parcial, pois 
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os territórios apresentam níveis técnicos distintos. Assim, o progresso técnico no setor 

agrícola estava circunscrito a determinadas áreas do RN, distribuindo-se de maneira 

seletiva no estado. 

Somente a partir da década de 1980 o setor agrícola no Rio Grande do Norte se 

apresenta como uma atividade de relevância econômica, em virtude da inserção de 

investimentos públicos, das ingerências externas e do capital agroindustrial aplicado no 

setor, embora desde o início da segunda metade do século XX, tenha se iniciado, em 

âmbito nacional, uma busca pela reestruturação dos moldes de produção de todos os 

setores da economia brasileira, desencadeando, por conseguinte, um processo de 

reestruturação nos moldes de produzir do setor agrícola, que consistiu na incorporação 

de inovações tecnológicas e investimentos maciços de capital no processo produtivo, a 

fim de assegurar maior produtividade.  

Todas essas mudanças reclamaram uma reorganização do território nacional e, 

portanto das áreas agrícolas mais dinâmicas do país, as quais possuem um 

funcionamento ditado pelos interesses de capitais longínquos. Tudo isso só foi possível, 

devido à expansão do meio técnico-científico-informacional, possibilitado pelo período 

histórico atual. Nesse novo contexto, os objetos técnicos já surgem dotados de 

informação, tendo em vista que seu funcionamento só é possível, por meio de fluxos 

informacionais. 

Nessa perspectiva, concordamos com Santos (1985) que os objetos geográficos 

nos permitem empiricizar o tempo, que pode ser compreendido nas coexistências dos 

elementos novos que vão sendo agregados sem eliminar os anteriores, de modo que tais 

objetos apenas assumem maior ou menor relevância em um dado período. 

 

Tecnificação da agricultura 

 

As transformações nas bases técnicas de produção e de organização agrícola – 

fenômeno entendido aqui como tecnificação da agricultura – demandaram a tecnificação 

do território, ainda que seja válido ressaltar que ambos os processos são imbricados e 

não há como pensar que a tecnificação da agricultura ou a tecnificação territorial 

ocorreu em momentos distintos, pois se trata de eventos que se realizam em 

consonância. Destacamos que a tecnificação da agricultura, por sua vez, só viabilizada 

pelos grandes sistemas técnicos que compõem a configuração territorial. 
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A seletiva dispersão de inovações tecnológicas no Brasil inicialmente abrangia 

somente a Região Concentrada
1
, porém os investimentos de capital público e privado 

no processo de tecnificação do território possibilitaram que novas áreas fossem 

incorporadas à lógica de produção capitalista, de tal maneira que hoje se admite a 

existência de manchas e pontos de expansão do meio técnico-científico-informacional 

em novas áreas, a exemplo dos vales úmidos e cerrados nordestinos. 

Nas últimas décadas do século XX, sobretudo a partir de meados de 1980, 

verifica-se a emergência de intensas transformações territoriais desencadeadas no Rio 

Grande do Norte, em razão de sua inserção na dinâmica globalizadora. A incorporação 

de densidades técnica e organizacional no Brasil e, por conseguinte no RN, iniciou-se 

por meio da instalação de macrossistemas técnicos que, por sua vez, viabilizaram, 

dentre outros usos, a implementação de novos sistemas técnicos associados à prática 

agropecuária no estado. 

O processo de tecnificação do território se dá mediante a incorporação de 

técnicas, que funcionalizam o território e que permitem, dentre outras coisas, o 

acréscimo de máquinas e implementos na agricultura. O uso agrícola do território 

tornou-se mais complexo devido à tecnificação do meio geográfico. A partir de 1930 

são criados os grandes sistemas de engenharia no território brasileiro, constituindo a 

condição material necessária para viabilizar os Planos Nacionais de integração do 

território e de mercados. Privilegia-se, como uma forma de financiamento indireto, o 

desenvolvimento de ligações ferroviárias e rodoviárias e dos sistemas de 

telecomunicações, associado a um conjunto de políticas agrícolas – de terra, de 

financiamento, de crédito subsidiado e de pesquisa. 

A inserção do Nordeste no contexto da tecnificação agrícola brasileira não 

escapa à realidade do país e ocorre reproduzindo o caráter tardio e seletivo que marca 

tal processo. Somente a partir de meados de 1980 intensificam-se as áreas que 

apresentam maior grau de cientifização e de conteúdo informacional na produção 

agrícola da região, a exemplo da produção de soja (nos cerrados nordestinos) e de frutas 

tropicais (sobretudo nos perímetros irrigados). 

Entretanto, as áreas produtivas especializadas no Nordeste são descontínuas, 

evidenciando que há uma concentração espacial e setorial do emprego da técnica no 

processo produtivo agropecuário, que privilegia determinadas áreas do território, 

                                                           
1
Para Santos e Silveira (2001, p. 269) a região concentrada corresponde aos estados do Sul e do Sudeste. 

“Nessa Região Concentrada do país, o meio técnico-científico-informacional se implantou sobre o meio 

mecanizado, portador de um denso sistema de relações [...]”. 
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lavouras e segmentos sociais (ELIAS, 2012). Verifica-se uma nova forma de produção e 

de regulação na agropecuária, notadamente marcada pela densidade técnica no 

território, embora esse processo venha ocorrendo de forma incipiente e pontual.  

A tecnificação não se generaliza homogeneamente e de modo a incorporar todos 

os lugares, nem todos os agentes, pois no seu caráter parcial reside a fonte de 

manutenção da estrutura social e das diferenciações territoriais. Assim, em determinadas 

frações do território a incorporação das inovações tecnológicas ocorre de forma plena, 

ao passo que outras são propositalmente inseridas de maneira marginal (SOJA, 1993; 

LOCATEL, 2012). Assim, os investimentos em infraestrutura, a ampliação e melhoria 

dos sistemas de transporte e de comunicação, a difusão de atividades produtivas 

dinâmicas modificam a composição técnica e organizacional do território.  

No desenvolvimento desta pesquisa, foram considerados os principais sistemas 

técnicos presentes no RN, que dentre outros usos, estão associados de forma direta e 

indireta ao uso agrícola, ao permitir sua realização. Podemos apontar as principais 

rodovias (federais e estaduais), as ferrovias, os quatro portos, o aeroporto internacional 

e os demais campos de pouso. O estado dispõe de equipamentos de infraestrutura que 

asseguram o desenvolvimento de atividades produtivas que exigem elevada densidade 

técnica, entretanto, é necessário ressaltar que o principal porto do estado, que está 

localizado no município de Natal, ainda apresenta problemas quanto às suas dimensões, 

o que reduz sua capacidade de receber e enviar mercadorias. 

Além dos objetos geográficos que conferem maior fluidez ao território e 

facilitam a circulação dos homens, das mercadorias, da informação, das ordens, do 

dinheiro, os quais são, portanto, essenciais para a realização da agricultura no estado, 

destaca-se ainda a presença de sistemas técnicos que apresentam alto conteúdo 

informacional, como as instituições bancárias (ressaltando-se o Banco do Brasil, Banco 

Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES – e o Banco do Nordeste 

do Brasil – BNB –, que constituem agências de financiamento agropecuário). 

Merece destaque também as instituições de ensino superior e escolas técnicas 

(como a Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA, a Escola Agrícola de 

Jundiaí – EAJ/UFRN e os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - 

IFRN, que disponibilizam profissionais como agrônomos e demais técnicos), além das 

empresas de pesquisa e extensão agropecuária (como o Instituto de Assistência Técnica 

e Extensão Rural – EMATER e a Empresa de Pesquisa agropecuária do RN - 

EMPARN). 
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São igualmente importantes os sistemas técnicos que possibilitam o melhor 

aproveitamento dos recursos hídricos existentes no RN, devendo-se considerar as 

densidades de coisas naturais e artificiais, como os rios perenes e temporários, as 

adutoras, barragens, açudes, lagoas e poços que são utilizados pela prática agropecuária 

(SANTOS e SILVEIRA, 2001). No Rio Grande do Norte, as áreas privilegiadas são 

aquelas que respondem de modo mais eficaz à reprodução ampliada do capital. Nestas, 

o conteúdo técnico – organizacional e instrumental – do território atinge altos níveis de 

densidade de técnicas específicas para a agropecuária. 

A difusão das inovações tecnológicas voltadas para a produção agropecuária no 

RN não ocorreu de maneira homogênea no território. Desse modo, pode-se afirmar de 

maneira preliminar que há uma pulverização de roçadeiras, grades e arados em todo o 

estado, pois estes equipamentos não possuem uma alta densidade técnica, ao passo que 

as plantadeiras, colheitadeiras, pulverizadores e adubadeiras – que exigem o emprego de 

técnicas mais sofisticadas – são objetos mais escassos no estado. De modo semelhante, 

a presença de tratores com potência superior a 100 cv ocorre em todo o estado com 

níveis inexpressivos, pois somente nas microrregiões de Vale do Açu, Chapada do 

Apodi e Mossoró há um adensamento da presença dessa máquina. 

O equipamento do território com novas materialidades e normatizações, a partir 

da densificação de técnicas agrícolas está em curso no RN, relativizando as 

possibilidades de uso do território, em razão da seletividade do capital, de modo que 

concordamos com Sánchez (1991, p. 191) ao afirmar que “no podemos olvidar que toda 

actividad humana se desarrolla en y con el espacio geográfico, del que nos 

aprovechamos, sobre el cual incidimos, pero que a su vez también nos impone 

condicionantes”. Assim, o território acolhe os novos objetos técnicos somente nas áreas 

que viabilizam a realização da produção e dos interesses hegemônicos. 

Os acréscimos de técnica que se propagam no território de modo desigual 

espaço-temporalmente ocorrem por meio da superposição da divisão territorial do 

trabalho atual sobre as divisões territoriais do trabalho anteriores, sem implicar no 

desaparecimento dos velhos elementos. O processo de tecnificação da agricultura, que 

ocorreu de maneira tardia no território brasileiro, está sendo processado no RN, de 

modo que em decorrência das profundas mudanças na base técnica e organizacional da 

produção agrícola, o estado tem apresentado novas dinâmicas regionais, bem como uma 

nova divisão territorial do trabalho. Muito embora tal processo se configure a partir de 

um caráter seletivo e conservador. 
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A expressão territorial dos diferentes níveis técnicos que coexistem na 

agricultura no RN evidencia a seletividade do capital no uso do território, ao permitir 

que, por um lado o estado apresente altos investimentos em técnicas sofisticadas e, por 

outro, demonstre que apesar da importância econômica e social do setor, este ainda 

apresente sérios obstáculos a serem superados. Além disso, o Estado atua como 

principal agente indutor do processo de tecnificação em curso, por meio da criação de 

infraestrutura e da atuação de instituições financeiras e técnicas, privilegiando o uso do 

território especialmente enquanto recurso, e não como abrigo. 

 

As categorias de análise privilegiadas na pesquisa 

 

As verticalidades, pontos no espaço que, separados um dos outros, asseguram o 

funcionamento global da sociedade e da economia, são conduzidas por forças 

centrífugas, são vetores de modernização. Porém, as forças centrípetas que movimentam 

as horizontalidades, ou seja, as extensões formadas de pontos que se agregam sem 

descontinuidade podem criar solidariedades (SANTOS, 1996). 

As verticalidades são a expressão das forças exógenas, correspondem a vetores 

de racionalidades vindas de fora, de cima e de longe e que, contemporaneamente, 

através das redes técnicas e organizacionais, incidem e se instalam no território e 

acabam sendo geradoras de desagregação, divergência e desordem, mas também de 

novas possibilidades e dinâmicas. Como contraponto a essas verticalidades, na ordem 

local, as horizontalidades são a expressão das forças endógenas. Estas são vetores de 

racionalidades engendradas de dentro e de perto, no âmbito do espaço banal e contíguo, 

criadores de agregação e convergência, mas, também, de conflitos, disputas e 

cooptações (SANTOS, 1996). 

Entendemos que o uso do território pela agricultura no Rio Grande do Norte não 

está circunscrito ao estado, mas que está marcado por uma série de normas e de eventos, 

que apenas aparentemente estão “fora”, mas que também constituem o uso e a 

configuração do território do RN. Aliás, o evento só passa a existir de fato quando se 

realiza no território, qualificando/empiricizando o tempo, antes ele é apenas uma 

possibilidade. É nessa perspectiva que buscamos identificar e compreender os principais 

vetores de ordem nacional e global que incidem no Rio Grande do Norte e que se 

impõem na dinâmica agrícola no estado. 

Outro par dialético analisado diz respeito à questão do tempo na geografia. 

Santos (1997a) coloca que o espaço e o tempo são categorias indissociáveis, nos 
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permitindo uma reflexão acerca do espaço como acumulação de tempos desiguais. 

Assim, num mesmo subespaço coabitam tempos diferentes, tempos tecnológicos 

distintos, resultando em inserções diferentes do lugar no sistema ou na rede mundial, 

bem como resultando em diferentes temporalidades dos lugares. Constituindo estas 

diferentes formas de coexistir, materializações diversas, por conseguinte há territórios 

cada vez mais complexos e carregados de heranças e de novas possibilidades. 

É no lugar e no território que “se superpõe, dialeticamente ao eixo das sucessões, 

que transmite os tempos externos das escalas superiores e o eixo dos tempos internos, 

que é o eixo das coexistências, onde tudo se funde, enlaçando definitivamente, as 

noções e as realidades de espaço e tempo" (SANTOS, 1996, p. 89). Nessa perspectiva, 

torna-se essencial atentar para o tempo, mas não meramente o tempo cronológico ou 

linear, mas o tempo dos eventos, das simultaneidades, dos processos, ou seja, há uma 

diversidade de temporalidades contidas no uso do território pela agricultura e estes 

precisam ser identificados e analisados. 

A terceira categoria de análise empregada corresponde ao par dialético 

relacionado à técnica, ou seja, as densidades e rarefações. Conforme Santos e Silveira 

(2001) o meio técnico-científico-informacional é a expressão geográfica da 

globalização, ou seja, os territórios nos quais a globalização ocorre de maneira mais 

intensa tendem a possuir maior densidade técnica, científica e informacional nos objetos 

e ações que estão em uso no território, porém nos demais subespaços, no geral, existem 

níveis técnicos menos expressivos e várias situações e graus intermediários. 

O estudo do espaço geográfico, em suas diversas escalas, possibilita exatamente 

revelar os distintos graus dos desdobramentos da globalização e sua feição espacial no 

meio geográfico. Para Santos (1996), o espaço tem um papel importante, na medida em 

que cristaliza momentos anteriores, constituindo-se entre esse passado e o futuro, 

mediante as relações sociais do presente que nele se cristaliza. 

Concordamos com Santos e Silveira (2001, p. 260) que “o território mostra 

diferenças de densidades quanto às coisas, aos objetos, aos homens, ao movimento das 

coisas, dos homens, das informações, do dinheiro e também quanto às ações” e na 

dinâmica agrícola no Rio Grande do Norte pretendemos verificar os vários níveis 

técnicos sobrepostos. 
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2.5 Pesquisa Documental e os dados secundários 

 

Para a presente pesquisa, desenvolveu-se a coleta e análise de dados referentes 

ao financiamento agropecuário, os quais foram obtidos no Banco Central do Brasil 

(BACEN). Foram considerados os dados disponíveis no Anuário Estatístico do Crédito 

Rural, que disponibiliza as informações para o período compreendido entre 1999 e 

2011, pois os dados concernentes ao ano de 2012 constituem resultados preliminares e, 

portanto, não foram considerados. O levantamento dos dados foi realizado por 

finalidade do financiamento, que compreende o crédito destinado à agricultura e à 

pecuária, bem como por atividade a que este se destina, ou seja, para custeio da 

produção ou para comercialização. Os valores em Reais obtidos pelos produtores e 

cooperativas foram ainda relacionados ao número de contratos por município do RN. 

Ademais, no que se refere especificamente à produção agrícola, coletamos o 

dado de financiamento de custeio de lavoura concedido a produtores e cooperativas, 

levando-se em consideração os valores em Reais destinados à produção de cada lavoura, 

por número de contratos, total financiado e área plantada em hectares financiada por 

município do RN, conforme dados disponíveis no Anuário Estatístico do Crédito Rural 

do BACEN, para o período de 1999 a 2011. 

Além disso, foram analisados também os documentos mais recentes do Plano 

Safra, a fim de verificar quanto do total de crédito tem sido destinado à agricultura 

empresarial e à agricultura familiar, uma vez que no Brasil são adotadas políticas 

agrícolas diferenciadas quanto aos produtores e lavouras. Nessa perspectiva, foi 

avaliada ainda a ‘base de dados do Crédito PRONAF’, disponível na Secretaria da 

Agricultura Familiar do Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), para o período 

de 1999 a 2011. 

Foram coletados dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

mais especificamente, dados oriundos do Censo Agropecuário, de 2006, foi feita 

também uma pesquisa no Banco de Dados Agregados do IBGE, principalmente em 

relação ao acervo das secções Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, 

Pesquisa Agrícola Municipal e Pesquisa Pecuária Municipal, os quais apresentam uma 

série histórica, bem como dados mais recentes até o ano de 2012. 

Foram coletados dados sobre a área total e os diferentes usos da terra por 

município, a fim de relacionar à área destinada às pastagens, bem como à área plantada, 

área colhida, quantidade produzida, valor da produção e valor da venda por lavoura 

temporária e permanente. Dentre as variáveis pesquisadas, pode-se apontar ainda o 
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número e área dos estabelecimentos agropecuários por condição do produtor e grupos 

de área por município do RN, que possuem máquinas e equipamentos agrícolas, tais 

como: arados, grades e/ou enxadas rotativas, roçadeiras, semeadeira e/ou plantadeiras, 

colheitadeiras, pulverizadores e/ou atomizadores, adubadeiras e/ou distribuidoras de 

calcário, ceifadeiras (picadeira de forragens). Foi pesquisado ainda o número de 

estabelecimentos que possuem tratores, com menos de 100 cv e acima de 100 cv (IBGE, 

2006). 

Além da existência de máquinas e equipamentos, foram verificados no Censo 

Agropecuário de 2006, os estabelecimentos agropecuários que fazem plantio direto na 

palha, tendo em vista que esta técnica de plantio reclama um conteúdo informacional 

muito elevado para sua realização. Foram verificadas a quantidade e a capacidade dos 

silos existentes nos estabelecimentos agropecuários do estado, que sejam refrigerados 

ou não e que sirvam para o armazenamento de grãos, forragens e outros produtos. Outro 

dado importante diz respeito ao número total de pessoal ocupado por lavoura, nível de 

instrução e forma de remuneração por município do estado. 

Observamos ainda o número de estabelecimentos que utilizam agrotóxicos, por 

meio de pulverizador costal, pulverizador estacionário, equipamento de tração mecânica 

e/ou animal, por aeronave ou outros equipamentos. O número de estabelecimentos que 

receberam orientação técnica e a frequência com que receberam, se ocasionalmente ou 

regularmente, além da origem de tal serviço (se realizada pelo Governo – federal, 

estadual, municipal – por cooperativas, empresas integradoras, empresas privadas de 

planejamento, organização não-governamental, etc.). 

Foi verificado também no Censo Agropecuário (IBGE, 2006) o número de 

estabelecimentos que dispõem de recursos hídricos (lagos naturais ou açudes, rios, 

nascentes, poços, cisternas) e os que fazem uso de irrigação (por inundação, por sulcos, 

por aspersão – pivô central ou outros métodos – por gotejamento ou microaspersão). O 

número de estabelecimentos que fazem uso de adubo para pastagens e plantações; que 

utilizam meios de transporte na produção (caminhões, motos, carros, aviões e aeronaves 

de uso agrícola, veículos de tração animal, embarcações). 

Quanto à produção pecuária verificamos o número de estabelecimentos que 

fazem transferência de embriões; que utilizam inseminação artificial em vacas, bem 

como a quantidade e capacidade dos tanques para resfriamento de leite e os 

estabelecimentos agropecuários que possuem produção animal integrada à indústria em 

razão de insumos pagos pelo integrador, tais como: animais para engorda ou produção, 
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ração, produtos veterinários, energia elétrica, combustíveis e outras despesas (IBGE, 

2006). 

Na execução da pesquisa ora proposta, foram utilizados também dados sobre 

produção e comercialização provenientes da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca 

do RN (SAPE), bem como das Secretarias municipais de Agricultura e Pecuária, além 

de consultas a instituições e órgãos, tais como a EMPARN e a EMATER, todos esses 

dados evidentemente versando sobre a produção agropecuária serviram de subsídio para 

a realização desta pesquisa. 

 
Tabulação de dados secundários e Elaboração de Mapas e Cartogramas 

 

 

Uma vez de posse dos dados, e realizada a sua tabulação, procedemos a 

elaboração de mapas e cartogramas, nos quais estarão expressas a distribuição da 

produção agropecuária do RN; da distribuição dos recursos investidos a partir das 

políticas públicas para a produção agropecuária; dos principais sistemas de engenharia 

que permitem a fluidez do território e, por conseguinte, o funcionamento e realização da 

atividade agrícola; da distribuição dos sistemas de engenharia, que permitem o uso e 

melhor aproveitamento dos recursos hídricos do estado pela atividade agropecuária; da 

distribuição das máquinas e equipamentos. 

Para representar fenômenos quantitativos, foram elaborados cartogramas de 

pontos em que se atribui um valor para o ponto e se distribui, pela área de cada unidade 

espacial, o número de pontos proporcional à variável representada, sendo possível 

representar variáveis diferentes por meio da utilização de cores diferentes, bem como se 

torna possível identificar as diferentes densidades da variável na distribuição espacial 

(MARTINELLI, 2003). 

Os mapas que representaram fenômenos quantitativos ordenados, ou seja, dados 

que se apresentam em uma série de ordem crescente (hierarquia), foram utilizadas as 

variáveis visuais valor e variação do tamanho de símbolos proporcionais, uma vez que a 

sobreposição dos símbolos proporcionais (como os círculos concêntricos) permite a 

visualização da dinâmica do fenômeno. Os mapas para representação de redes e fluxos 

entre unidades espaciais foram elaborados a partir do estabelecimento de uma linha 

entre um ponto de origem e um ponto de destino, sendo esses pontos unidades espaciais.  

No que se refere ao tratamento estatístico dos dados, é preciso ressaltar nossa 

preocupação com o uso de taxas brutas, uma vez que tais números absolutos são os 
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dados mais simples e comumente usados para o mapeamento de ocorrências, mas estes 

podem expressar uma concentração de um determinado fenômeno/evento em uma área 

e levar a falsas interpretações. Um exemplo é se, na nossa pesquisa, considerássemos 

somente o número de estabelecimentos agropecuários que possuem tratores por 

município, porém sem levar em consideração o número total de estabelecimentos 

agropecuários no município, bem como a área plantada total do município (com 

lavouras temporárias e permanentes, com pastagens), identificando a área plantada por 

trator, o que equivale ao índice de tratorização. 

Para a análise espacial do uso do território pela agricultura no Rio Grande do 

Norte foram utilizadas informações estatísticas provenientes dos censos agropecuários 

de 1985/1986, 1995/1996 e 2005/2005 e a base digital cartográfica das malhas 

municipais (áreas e limites dos municípios). As bases foram obtidas no formato 

shapefile(.shp) e importadas para o software ArcGIS (SIG), no qual foram realizadas as 

técnicas de estatística espacial, e transformadas no formato GeodatabaseFeatureClass 

(.gdb), com a finalidade de enquadrar os dados na programação estatística do software 

para permitir seu comando automático. Além disso, as informações cartográficas 

básicas das bases dos mapas que foram elaborados nessa pesquisa são: Sistema de 

coordenadas South AmericanDatum – 1969; zonas 24 e 25; Quilômetro (unidade de 

medida linear). Também utilizamos o software Philcarto, para a elaboração de diversos 

cartogramas, a partir da junção dos dados socioeconômicos à base cartográfica do Brasil 

e do Rio Grande do Norte. 

 

Procedimentos de estatística descritiva espacial 

 

O uso de técnicas de estatística espacial não é apenas para localizar os 

fenômenos e ocorrências, mas para considerar as interações espaciais e o papel do 

espaço no modo de realização e características dos fenômenos estudados. Não basta 

apenas elaborar mapas ou coletar dados, pois isoladamente estes não são suficientes, 

mas é preciso que ambos estejam conectados e que haja um tratamento estatístico 

adequado para os dados. 

O SIG é, portanto, uma ferramenta essencial que permite verificar o 

comportamento espacial dos dados, por meio da localização, interação, estrutura e 

processos espaciais dos fenômenos estudados (ROGERSON, 2012). Denomina-se então 

estatística espacial o ramo da Estatística que permite modelar a identificação, 

localização e distribuição espacial de fenômenos, possibilitado pelo uso do SIG 
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(DRUCK et al, 2004). Na análise espacial, existem dois principais tipos de dados (de 

pontos ou de áreas) e estes podem ser tratados por dois efeitos espaciais: a partir da 

dependência espacial e da heterogeneidade espacial. 

O primeiro caso está relacionado com a autocorrelação espacial, buscando 

encontrar associações entre dados que dependem em grande medida, da distância entre 

eles. O segundo efeito espacial diz respeito à heterogeneidade espacial, considerando 

que cada localização apresenta características singulares, ou seja, não há um 

comportamento estável das variáveis sobre o espaço. Nossa preocupação refere-se ao 

tipo de dado proveniente de áreas geográficas, mais especificamente as divisões 

político-administrativas e esse tipo de dado é amplamente utilizado para atribuir valores 

às variáveis nas diversas localizações. Não obstante, alguns dados foram representados 

por pontos, a partir da técnica de interpolação exploratória, com a finalidade de 

identificação das áreas de concentração de eventos, ou seja, essa técnica estatística 

fornece uma visualização geral da distribuição espacial dos pontos. 

Tal procedimento nos ajuda a compreender o que Santos (1996) entende por 

áreas de densidade e de rarefação técnica, explicando que a distribuição de um dado 

processo no espaço não ocorre de maneira homogênea, neste caso o uso do território 

pela agricultura no Rio Grande do Norte apresenta a coexistências de diversos níveis 

técnicos e temporalidades. 

Como uma vantagem, esta técnica de interpolação de pontos apresenta a rápida 

visualização de áreas que merecem atenção, além de não ser comprometida pelas 

divisões político-administrativas. Assim, o estimador de intensidade consiste em uma 

alternativa para se avaliar o comportamento de padrões de pontos da área de estudo, 

sendo considerado útil para fornecer uma visão geral da distribuição dos pontos 

(eventos). 

No âmbito dos procedimentos especificamente relacionados à estatística 

descritiva espacial, com base em Rogerson (2012) e Girardi (2008), utilizamos as 

técnicas de estatística descritiva espacial para apresentar as informações de modo a 

facilitar a interpretação das mesmas. Para tanto, foram utilizadas uma medida de 

centralidade (ou tendência central) espacial, ou seja, o centro médio, bem como uma 

medida de dispersão (ou variabilidade) espacial, a distância padrão. 

 

 Centro médio 
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O centro médio – ou centro espacial – consiste em um conjunto de unidades 

espaciais, no caso desta pesquisa os municípios de 1985/1986, 1995/1996 e 2005/2006, 

é um ponto imaginário georreferenciado, que representa o centro da distribuição. De 

acordo com Druck (2004), o centro médio seria o equivalente à média aritmética na 

estatística clássica. Este recurso foi empregado nesta pesquisa para verificar as 

mudanças ocorridas na distribuição espacial dos pontos (dados) ao longo do tempo. 

Rogerson (2012) sustenta que o centro médio é a medida de tendência central 

mais comumente utilizada, sobretudo para a representação espacial de dados de pontos, 

pois é calculada a partir da média das coordenadas X e média das coordenadas Y dos 

centroides dos municípios, respectivamente, logo as médias de X e Y fornecem a 

localização do centro médio.  

Em termos matemáticos: 

 

 

 

Em que:  

x: coordenada X (longitude) do centro médio;  

y: coordenada Y (latitude) do centro médio;  

xi: coordenada X (longitude) do centróide do município “i”;  

yi: coordenada Y (latitude) do centróide do município “i”;  

n: número de centróides (municípios). 

O centro médio considera somente a dimensão espacial, indicando apenas a 

distribuição das localizações dos centroides, mas não a distribuição de informações ou 

dados estatísticos. No entanto, pode-se calcular o centro médio ponderado dos pontos 

(assim como a média ponderada na estatística clássica) para que possamos representar 

também o comportamento espacial de informações quantitativas (máquinas, 

equipamentos agrícolas, pessoal ocupado...), ou seja, a cada coordenada de cada 

centroide são associados fatores de ponderação ou pesos, o que satisfaz os objetivos 

deste trabalho. Ao se atribuir pesos às coordenadas X e Y, tais médias ponderadas 

fornecem além da localização, pois os pesos são tomados como o número de máquinas, 

equipamentos agrícolas, pessoal ocupado, etc.  

 

 Distância padrão 
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Como forma de complementar o centro médio, a distância padrão, por sua vez, é 

uma medida de grau de concentração e/ou de dispersão da distribuição espacial dos 

pontos, em torno do centro médio. Ou seja, quanto maior for a distância padrão de uma 

distribuição de pontos, maior será a dispersão destes pontos ao redor do respectivo 

centro espacial, ao passo que, quanto menor a distância padrão, maior a concentração 

dos pontos em torno do centro médio.  

Conforme Rogerson (2012, p. 38), a distância padrão é definida “como a raiz 

quadrada da média dos quadrados das distâncias dos pontos ao centro médio” e pode ser 

expressa pela fórmula: 

 

Onde dic é a distância do ponto i ao centro médio. Portanto, a distância padrão 

pode ser entendida enquanto uma quantidade que esteja na mesma escala aproximada 

que o desvio médio absoluto das observações, em relação à média. Ela seria o 

equivalente ao desvio padrão na estatística clássica, ou seja, a distância padrão 

representa o desvio padrão das distâncias de cada ponto com o centro médio da 

distribuição espacial (ROGERSON, 2012). A partir da posição destes pontos no Rio 

Grande do Norte se verificará a distribuição dos dados entre os anos censitários. 

 

Trabalhando com estatística multivariada 

 

Considerando que os objetos geográficos possuem defasagens de tempo – 

temporalidades – e diferentes níveis técnicos que coexistem no território, buscaremos 

compreender tais coexistências na agricultura do Rio Grande do Norte. Por exemplo, 

dentre os objetos técnicos que levaremos em consideração, estão os equipamentos e 

máquinas agrícolas, como as colheitadeiras, pulverizadores, semeadeiras. Não podemos 

aceitar meramente as informações obtidas no Censo Agropecuário do IBGE, que apenas 

quantificam a distribuição dos equipamentos, mas precisamos qualificar e refletir sobre 

os tipos, características e o conteúdo científico e informacional contido nos 

equipamentos. 

O que propomos então é a elaboração de um índice para representar a 

tecnificação da agricultura do Brasil e do Rio Grande do Norte, que foi desenvolvido 
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após a seleção de todas as variáveis (máquinas, equipamentos...), por meio da atribuição 

de valores/pesos diferenciados para as formas de existência de uma mesma variável. 

Seguindo essa proposta de considerar as coexistências de níveis técnicos, a uma 

semeadeira manual não seria atribuído o mesmo valor de uma semeadeira à tração 

animal, que também não pode ser considerada igual a uma semeadeira acoplada a um 

trator e estas se diferem também de uma semeadeira autopropelida, apesar de todas estas 

constituírem um mesmo grupo ou uma variável (semeadeiras). 

Para tanto, utilizamos a técnica de análise de agrupamento que é comumente 

aplicada para resolver o seguinte problema:  

 

Dada uma amostra de n objetos (ou indivíduos), cada um deles 

medindo segundo p variáveis, procurar um esquema de classificação 

que agrupe os objetos em g grupos. Deve ser determinado, também, o 

número de variáveis desses grupos. Portanto, a finalidade dessa 

técnica é reunir os objetos (indivíduos, elementos) verificados nos 

grupos em que exista homogeneidade dentro do grupo e 

heterogeneidade entre os grupos, objetivando propor classificações. 

Os objetos em um grupo são relativamente semelhantes, em termos 

dessas variáveis, e diferentes de objetos de outros grupos (VICINI, 

2005, p.14). 

 

Dentre as técnicas de análise multivariada, destaca-se a análise de agrupamentos 

ou análise de cluster, que tem como objetivo reunir observações semelhantes. Tendo em 

vista que é convencional representar as observações nas linhas de uma tabela e cada 

variável nas colunas, a análise de agrupamentos visa a obtenção de linhas de dados 

similares. A análise de agrupamento divide-se em hierárquicas e não hierárquicas. Na 

análise aglomerativa ou hierárquica o objetivo é reduzir o número de observações, por 

meio da fusão de variáveis e linhas de observação similares, ao passo que a análise não 

aglomerativa ou não hierárquica serve para um grande número de observações, mas não 

une grupos distintos, produz-se uma partição em um número fixo de classes (NETO, 

2003). 

Trata-se, portanto, de uma análise multivariada que possibilita uma estrutura 

classificatória e de reconhecimento da existência de grupos, operacionalizada por meio 

de um cálculo de distância (euclidiana) entre as observações de um mesmo grupo e 

entre os diferentes grupos. É necessário escolher os dados e padronizá-los com a mesma 

unidade de medida e em seguida determina-se uma distância apropriada que indica as 

semelhanças e diferenças entre observações intra-grupos e extra-grupos (VICINI, 2005). 
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Um fator essencial é a definição prévia de todas as variáveis que constarão no 

cálculo, pois uma ou duas variáveis sem importância poderá vir a distorcer o resultado 

final da análise, uma vez que o resultado está em identificar as semelhanças e diferenças 

entre as variáveis de acordo com os interesses da pesquisa. A alta similaridade indica 

que os objetos são comuns em relação ao conjunto e a alta dissimilaridade indica o 

contrário (ROGERSON, 2012). 

Para que seja possível padronizar as variáveis, é preciso construir uma matriz de 

dados com p variáveis (j=1,2....., p) e n objetos (i=1,2....., n). Sendo que na matriz de 

dados os valores de i e j serão denotados por Xij e o valor padronizado será representado 

por Zij. As variáveis padronizadas terão média 0 e variância constante 1, sendo 

representadas pela seguinte função: 

 
Sendo cada i fixo, no qual i= 1, 2....., n e j= 1, 2....., p. Utiliza-se ainda um 

coeficiente de correlação para definir que quanto maior seu valor, maior a distância e 

dissimilaridade entre as variáveis (ROGERSON, 2012). Para a escolha do coeficiente de 

semelhança mais adequado, é necessário ter-se uma matriz X (n x p) = Xij. Assim cada 

linha expressa uma observação do grupo e cada coluna expressa uma variável/grupo de 

observações, conforme apresentado no exemplo seguinte (Figura 01). 

 

Figura 01 – Exemplo de matriz de similaridade e de dissimilaridade 

 
Fonte: Vicini, 2005. 

 

O coeficiente de semelhança pode ser chamado de cálculo da matriz e esta, por 

sua vez, é denominada de matriz de similaridade e dissimilaridade, contendo distâncias 
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emparelhadas entre as variáveis. No caso específico da elaboração do índice de 

tecnificação da agricultura brasileira e potiguar, consideramos as variáveis dispostas no 

quadro 01 e atribuímos os pesos diferenciados para cada variável (Quadro 01 em anexo) 

Não acreditamos que mensurar o índice de tecnificação da agricultura se 

constitua em uma resposta imediata e final, mas este tem se constituído em um 

importante recurso metodológico para nossas análises, pois quando representado em um 

cartograma, torna-se possível visualizar, por meio da distribuição espacial desse 

coeficiente, os processos e dinâmicas gerais da agricultura no Brasil e no Rio Grande do 

Norte. 

Fizemos a proposição do índice de tecnificação da agricultura por município do 

território brasileiro, o que totalizou 5.564 municípios, de modo que em cada município 

o resultado de índice obtido resultou da combinação dos equipamentos, máquinas, 

insumos produtivos existentes em cada município. Esta opção foi feita porque se 

tivéssemos elaborado o índice por unidade da federação não seria possível perceber as 

variações significativas existentes em cada estado brasileiro.  

Isto porque mesmo os estados que compõem a Região Concentrada apresentam 

áreas de rarefação nos sistemas técnicos agrícolas, ao mesmo tempo em que os estados 

da região norte, de ocupação mais recente pela expansão da fronteira agrícola moderna, 

podem apresentar áreas de maior densidade técnica na produção agrícola. É nessa 

perspectiva que buscamos não apenas identificar a existência de áreas densas e 

rarefeitas, como se estas estivessem isoladas, mas sim a existência de diversos níveis 

técnicos, científicos e informacionais na base produtiva agrícola. 

 

2.6 Procedimentos da pesquisa empírica  

 

 A pesquisa de campo foi fundamentada numa abordagem qualitativa.  Para Gil 

(2007, p. 38) os métodos qualitativos esclarecem as particularidades de um fenômeno e 

podem descrever a complexidade de determinado problema, ao possibilitar o 

entendimento dos acontecimentos. Dada à complexidade dos objetivos da pesquisa e a 

realidade dinâmica a qual está submetida o seu objeto de estudo, as atividades de campo 

foram realizadas em áreas específicas do estado. 

 

Delimitação do recorte de investigação empírica da pesquisa 
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No que tange à delimitação e seleção dos municípios que foram alvo das visitas 

técnicas, analisamos a distribuição espacial do conjunto de variáveis que evidenciam o 

consumo produtivo agropecuário e que nos auxiliam na delimitação dos principais 

agentes sociais envolvidos (a partir da distribuição das unidades de produção, das 

empresas de serviços agropecuários, das instituições que subsidiam a atividade no 

estado); dos principais objetos técnicos presentes na configuração do território, 

incluindo a distribuição de máquinas, equipamentos, armazéns e silos, bem como a 

infraestrutura de transporte e logística que permite a circulação da produção e os fluxos 

da agropecuária. Além disso, consideramos também o financiamento obtido por 

município para a agricultura e para a pecuária, bem como o desenvolvimento da 

pesquisa agropecuária no estado. 

Portanto, a partir do levantamento e interpretação de tais dados secundários, os 

quais foram obtidos através do Censo Agropecuário – IBGE (2006), identificamos as 

áreas de densidade e de rarefação de objetos técnicos, de modo que estas áreas se 

constituíram em objeto de investigação empírica no desenvolvimento desta pesquisa, 

uma vez que a distribuição dos objetos técnicos explicitados constitui elemento 

indicativo da dinâmica agropecuária, de modo que no contexto do Rio Grande do Norte, 

se destacam no parâmetro de consumo produtivo agropecuário um total de dezoito 

municípios e são eles: Afonso Bezerra, Santana do Matos, Apodi, Mossoró, Açu, Ielmo 

Marinho, Lagoa Nova, Ceará-Mirim, Macaíba, Caicó, Jucurutu, João Câmara, Pau dos 

Ferros, Baía Formosa, Ipanguaçu, Arês, Natal e Parnamirim (Mapa 02). 
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Mapa 02 – Municípios onde foram realizadas as visitas técnicas 

Fonte: Elaboração própria com base em IBGE, 2005. 

 

É importante ressaltar que os municípios de Afonso Bezerra, Santana do Matos, 

Caicó, Jucurutu, João Câmara e Pau dos Ferros destacam-se no efetivo de rebanho, na 

concentração de equipamentos específicos para a pecuária, no financiamento da 

pecuária, ao mesmo tempo em que não apresentam uma dinâmica expressiva agrícola, 

ao passo que os municípios de Apodi, Açu, Baía Formosa, Ipanguaçu e Arês destacam-

se na atividade agrícola, apresentando-se enquanto áreas dinâmicas da agricultura no 

estado. Já os municípios de Mossoró, Ielmo Marinho, Lagoa Nova e Ceará-Mirim 

apresentam uma forte dinâmica tanto agrícola quanto pecuária. Além destes, os 

municípios de Natal e Parnamirim foram considerados, pois apesar de não apresentarem 

produção agropecuária expressiva, concentram os principais equipamentos dos setores 

industriais, de financiamento e de pesquisa que viabilizam a etapa de produção 

propriamente dita. 

É importante clarificar que a nossa análise busca uma compreensão do processo 

para o Rio Grande do Norte, e que, portanto, nos municípios visitados buscamos 

observar as coexistências de diversos níveis técnicos, bem como as relações sociais 

estabelecidas entre os agentes envolvidos na agropecuária. 
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Realização de visitas técnicas, técnicas observacionais e registros fotográficos 

 

 Foi utilizada a prática observacional assistemática, não participante, individual 

que foi realizada por meio de visitas in loco, a fim de se identificar elementos e 

variáveis que sejam relevantes para a pesquisa. Fizemos registros fotográficos dos locais 

contemplados pelas visitas técnicas em todas as etapas – dispersas e articuladas – do 

processo produtivo agropecuário, objetivando perceber a ausência e/ou a presença em 

diferentes intensidades dos diversos objetos técnicos nos estabelecimentos 

agropecuários visitados, nas unidades de processamento da produção. 

Fez-se necessária a identificação dos principais fluxos de pessoas, matéria 

prima, equipamentos, mercadorias, e informações, como forma de apreender a dinâmica 

socioeconômica – o movimento e a circulação – originada pela produção agropecuária, 

pois os fluxos são “o movimento, a circulação e assim eles nos dão também a 

explicação dos fenômenos da distribuição e do consumo” (SANTOS, 1996, p. 86). 

 

Realização de entrevistas 

 

 Realizamos entrevistas, que consiste em uma técnica de análise de conteúdo e 

contribui para a obtenção de informações que não estão disponíveis em fontes 

secundárias. Para tanto, foi elaborado um roteiro de entrevista semi-estruturado, com 

perguntas abertas, que pudessem ser respondidas durante uma conversa informal, dado 

o caráter qualitativo desta pesquisa. Todavia, o roteiro de entrevista foi previamente 

estabelecido com perguntas antecipadamente definidas, utilizando-se de um vocabulário 

simples e objetivo, com formulações claras, precisas e linguagem acessível ao 

informante (MARCONI e LAKATOS, 2005) (ANEXO). 

 O registro de respostas foi feito mediante anotações e gravações e uma vez 

identificadas as respostas e informações obtidas com a realização de entrevistas, estas 

foram codificadas para criação e tabulação de um banco de dados. 

 As entrevistas foram realizadas com representantes dos diferentes segmentos 

sociais que estão direta ou indiretamente associados com a prática agropecuária no Rio 

Grande do Norte, podendo-se elencar: as empresas fornecedoras de máquinas e insumos 

agrícolas; as empresas de pesquisa e extensão agropecuária que atuam no estado; a 

Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Pesca e suas filiadas (Instituto de 

Inspeção – IDHIA; Empresa de Assistência Técnica – EMATER); as Secretarias de 

Agricultura dos municípios que foram visitados; os sindicatos dos trabalhadores rurais 
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dos municípios que foram visitados; os produtores rurais que se diferem em níveis 

técnicos, tamanho da propriedade e escala de produção; os consumidores intermediários 

da produção; as empresas e cooperativas que processam a produção, dentre outros. 

Nas entrevistas obtidas junto aos diversos agentes sociais, foram abordadas 

questões a respeito do nível de desenvolvimento e uso das técnicas nas etapas do 

processo produtivo, os custos da produção, a localização da atividade, para onde o 

produto é destinado ou vendido, qual o meio utilizado para transporte da produção, qual 

a forma de comercialização do produto, quais as dificuldades enfrentadas, os desafios 

do setor e quais os cenários futuros para a agricultura no RN. Diante desses 

procedimentos, foi possível identificar e analisar as dinâmicas territoriais concernentes à 

prática da agricultura em seus diversos níveis técnicos e tempos distintos, em suas 

diferentes instâncias da produção. 
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3. O MEIO TÉCNICO-CIENTÍFICO-INFORMACIONAL E A 

AGRICULTURA 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar os conteúdos científicos e 

informacionais que regem os sistemas técnicos agrícolas no Rio Grande do Norte, no 

período histórico atual, isto é, na globalização, por entendermos que na ciência 

geográfica devemos partir do presente, uma vez que a própria estrutura espacial é 

sempre o presente, ainda que nesta se observe o papel da materialidade herdada de 

tempos passados. Assim, a discussão ora apresentada pretende, por um lado, não 

desprezar a informação (variável-chave do período atual) contida na tecnificação da 

agricultura e, por outro, não desprezar as coexistências de formas e normas 

preexistentes no território potiguar, estas últimas enquanto condicionantes que se 

impõem às inovações. 

 Esse exercício demandou que buscássemos compreender de maneira geral a 

efetivação desse processo de tecnificação da agricultura no território brasileiro, para que 

então pudéssemos entender o papel do estado do Rio Grande do Norte no contexto da 

divisão técnica e territorial do trabalho agrícola. Foi de fundamental importância para o 

desenvolvimento dessa discussão a leitura em autores como Silveira (2011; 2013); 

Santos (1985; 1996); Castillo (2007); Frederico (2009); Locatel (2012); Arroyo (2012); 

Salvador (2009) e Albano (2008). Além dos dados secundários obtidos no Censo 

Agropecuário do IBGE (2006) e das entrevistas realizadas junto a representantes de 

empresas e instituições que atuam na agricultura no RN. 

 

3.1 O uso do território no sistema técnico atual 

 

Para ser compreendido, o território não pode ser considerado meramente a partir 

de seu caráter político-administrativo, tornando-se necessário evoluirmos da noção mais 

restrita de uma delimitação jurídica e política. O que importa discutir é o território 

enquanto uma extensão apropriada e usada, este constituído não só pelas divisões 

jurídico-políticas que apresenta, mas também pelas heranças históricas expressas em 

formas e normas, bem como por conteúdos atuais de ordem econômica, normativa, 

cultural, podendo ser o território entendido como o quadro dinâmico da vida social 

(SILVEIRA, 2013). Constituído sistematicamente, o território – usado e sendo usado – 

não consiste em um receptáculo, não é um palco, mas possui um papel ativo em sua 
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existência dinâmica, na medida em que as bases materiais preexistentes se tornam 

condições técnicas e políticas para as ações e intencionalidades humanas. 

Silveira (2011, p. 4) sustenta que “o território de um país pode ser visto como 

um campo de forças que operam sobre formas ‘naturais’ e artificiais. Mas estas formas 

têm um papel dinâmico, participando da produção de maiores densidades técnicas, 

informacionais e normativas”. O território resulta, portanto, não só de um processo 

histórico, mas também da relação entre sua base material e as ações humanas. Inclui o 

processo de normatização do território e a circulação tornada essencial para assegurar os 

usos hegemônicos; a incorporação de infraestruturas, ou seja, dos sistemas de 

engenharia, como a distribuição de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, dos meios de 

produção de energia, mas também dos sistemas de engenharia alternativos, os quais são 

engendrados pelos homens na luta cotidiana pela existência, por meio de normas 

culturais e usos não hegemônicos; constituído também pela dinâmica dos circuitos 

econômicos (superior e inferior), os movimentos da população e por outras formas da 

dinâmica social. 

Com a informação generalizada, a possibilidade de fácil difusão de eventos 

modernos promove o aumento da velocidade das mudanças ocasionadas no território, de 

modo que fluxos de toda ordem (de capitais, pessoas, mercadorias e informações) 

tornam o território um mosaico de interações (FREDERICO, 2009). Dessa maneira, o 

território usado e praticado pode ser considerado sinônimo de espaço banal, portanto, 

uma instância social, um espaço de todos (SANTOS, 1996). Nessa perspectiva, a fusão 

entre forças globais, nacionais e locais evidenciam que “o novo funcionamento do 

território se dá pelas verticalidades e horizontalidades” (SANTOS, 2005, p. 139), de 

modo que quando atentamos para os usos do território, verificamos a sobreposição de 

diversos agentes sociais de diferentes lugares, com interesses também distintos, que 

estão em constante cooperação e conflito, sendo o território usado pelo conjunto da 

sociedade, apesar da força desigual dos agentes. Conforme aponta Silveira (2013), a 

constituição e a dinâmica do território decorrem de uma teia de técnicas, de normas e de 

ações que envolvem empresas, cidadãos, organizações e instituições. 

Um novo momento histórico pode ser reconhecido pela organização do 

território, ou seja, ao observar suas novas feições e também o comportamento dos 

homens. E o atual período histórico teve início após a Segunda Guerra Mundial, 

somente atingindo os países periféricos a partir da década de 1970 e sendo marcado, 

sobretudo, pela estreita relação estabelecida entre a técnica, a ciência e a informação. 
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Nota-se que neste período, denominado por Santos (1996, p. 190) de período técnico-

científico-informacional, os objetos geográficos apresentam-se como objetos técnicos e 

ao mesmo tempo informacionais, uma vez que “graças à extrema intencionalidade de 

sua produção e de sua localização, eles já surgem como informação; e, na verdade, a 

energia principal de seu funcionamento é também a informação”, ou seja, o fenômeno 

que traz especificidades ao novo tempo consiste nas novas possibilidades técnicas do 

período a partir da banalização das técnicas da informação, de modo que se observa 

hoje a existência de um sistema técnico comandado pelas técnicas informacionais. 

Segundo Santos (1996), a técnica em si é o próprio processo constitutivo do 

território, na medida em que a técnica e o território assumem uma relação recíproca de 

constituição. Portanto, não há técnica fora de um território nem há território sem que 

haja ação técnica, daí que a técnica só exista como meio-técnico. A grande novidade 

deste período histórico atual – que paulatinamente foi sendo incorporada aos conteúdos 

do território – são as técnicas informacionais, isto é, este período é comandado pelo 

sistema técnico atual, o qual pode ser compreendido a partir da interdependência de suas 

principais características (Figura 02). 

Santos (1996, p. 215) esclarece que o caráter de universalidade resulta do fato de 

que sua difusão se dá no âmbito global, pois este sistema técnico foi programado para 

funcionar em todos os lugares, comandado pela informação, de modo que “os objetos 

técnicos atuais se encontram em praticamente todas as latitudes e longitudes”. A 

autoexpansão, por sua vez, decorre de sua dispersão acelerada, em razão da 

competitividade. Não obstante, a técnica não existe e não funciona isoladamente, do 

mesmo modo que não a compreendemos fora de seu contexto, uma vez que os objetos 

técnicos são sempre relacionais, isto é, possuem uma vida sistêmica. A concretude do 

sistema técnico atual está em contínuo aperfeiçoamento, visto que os objetos técnicos 

buscam ser mais perfeitos que a própria natureza. 

Além disso, Santos (1996; 2012) nos lembra de que o conteúdo em informação e 

a intencionalidade são aspectos correlatos, pois os objetos do momento histórico atual 

são técnicos, em virtude da estrutura adequada que possuem para atender àquilo que a 

inteligência humana idealizou e desejou obter; são científicos, em razão de sua 

concepção metódica para assegurar sua eficácia e são informacionais porque são criados 

para desempenhar uma função específica. Ou seja, mais que apenas movidos pela 

informação, estes objetos são propriamente informação. 
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Figura 02 – Aspectos do atual sistema técnico 

 

Fonte: Elaboração própria com base em Santos, 1996. 

 

É justamente esse sistema técnico contemporâneo que permite que o território 

passe a ser dotado cada vez mais de sistemas técnicos que viabilizam uma ampla fluidez 

de ordens, de dinheiro, de homens, de mercadorias e de informações, além disso, tais 

técnicas possibilitam a unificação do controle do conjunto de técnicas preexistentes 

(como técnicas industriais, agrícolas, de serviços diversos), permitindo, por 

conseguinte, a manipulação dos tempos produtivos no território (SANTOS, 2012). 

Neste novo período, a informação adquire maior relevância na determinação da 

especialização produtiva dos lugares e na redefinição e superposição de divisões 

territoriais do trabalho. 

Sobre essas novas técnicas que constituem o território, Santos (1996) explica 

que, ao se difundir geograficamente, a técnica no geral se torna irreversível, ou seja, 

deixa de ser um ‘produto da história’ e assume o caráter de ‘produtora da história’, e o 

sistema técnico contemporâneo se impõe praticamente como inevitável, independente 

do meio em que se instala, ainda que não seja difundida de forma homogênea no 

território. O computador, por exemplo, é o símbolo deste momento histórico. Ao 

processar a informação, um computador pode possibilitar que a transmissão e o 

recebimento de mensagens e ordens sejam imediatos, a partir da ampliação do poder de 

comunicação, nos fazendo não só perceber o tempo real em que vivemos, mas também 

nos conduzindo a um comportamento cada vez mais adaptado ao novo ritmo. O rigor 
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desse tempo matemático também se impõe ao território, tanto na cidade moderna quanto 

no campo modernizado, evidenciando que tal racionalidade não é apenas econômica e 

social, mas territorial. 

Quando nos debruçamos sobre o momento histórico atual, notamos que os 

territórios nacionais ganham novos conteúdos de ciência, técnica e informação, 

tornando-se mais atrativos e, por conseguinte, mais dependentes da economia global e 

nesse processo há redefinição da divisão territorial do trabalho, sendo esta dinâmica 

fortemente marcada pela política das grandes empresas, as quais se instalam nos lugares 

com suas atividades hegemônicas e relações longínquas, impondo uma nova repartição 

do trabalho em áreas já ocupadas e periféricas, bem como criando especializações 

produtivas em atividades exógenas e tornando o território fragmentado, reduzindo-o a 

compartimentos produtivos do mundo globalizado, a despeito da organização 

preexistente (SILVEIRA, 2013). 

No caso do território brasileiro, este tem apenas uma pequena parcela de sua 

extensão composta por um meio técnico-científico-informacional bastante 

desenvolvido, uma vez que este novo tipo de meio geográfico não se expandiu de 

maneira homogênea no território, ocorrendo principalmente na Região Concentrada 

(SANTOS e SILVEIRA, 2001). A região concentrada corresponde à porção Centro-Sul 

do país, compreendendo as regiões Sul e Sudeste, que historicamente concentraram 

recursos e infraestrutura, onde as inovações ocorreram de maneira mais acelerada e 

complexa. 

Sobre a região concentrada do Brasil, Elias (2003, p. 2) sustenta que 

 

Desde o primeiro momento da mecanização do território, ocorre uma 

adaptação progressiva e eficiente aos interesses do capital 

hegemônico, reconstituindo-se à imagem do presente técnico-

científico-informacional, transformando-se na área com maior 

expansão dos fixos artificiais e dos fluxos de todas as naturezas. Nela, 

o meio técnico-científico-informacional se dá como área contínua, 

embora apareça como manchas e pontos nas outras áreas do território 

nacional. 

 

É em razão dos novos usos do território brasileiro neste período técnico-

científico-informacional, que podemos admitir a coexistência dos tradicionais belts com 

os novos fronts agrícolas no interior do país. Segundo Castillo e Frederico (2010b), os 

belts reúnem os estados que compõem a região concentrada e despontam como as áreas 

tradicionais de produção agrícola com elevado nível técnico. Estes belts agrícolas 
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convivem com um conjunto de outras atividades econômicas e sua ocupação mais 

antiga resulta em uma divisão territorial do trabalho mais aprofundada (Cartograma 01). 

De semelhante modo, os fronts emergem a partir da agricultura moderna e de 

especializações de comércio e serviços, estes muitas vezes voltados para atender às 

demandas do agronegócio, caracterizando-se como manchas e pontos de difusão de 

inovações, áreas que somente neste período atual puderam ser alcançadas por vetores da 

modernidade, uma vez que graças aos progressos da técnica e da ciência, bem como em 

razão da circulação acelerada da informação, novas funções são atribuídas a áreas já 

ocupadas até então periféricas, em função do acirramento da especialização territorial 

produtiva (SANTOS e SILVEIRA, 2001). 
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Cartograma 01 – Brasil: Índice de Tecnificação da agricultura, 2006 

Fonte: LIMA, F.L.S. LOCATEL, C.D. com base em IBGE (2006). 
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Conforme podemos verificar no cartograma 01, concordando com Santos (1996; 

1997a), essa expansão da fronteira agrícola moderna consiste em um evento emblemático da 

dispersão seletiva do meio técnico-científico-informacional no Brasil, sobretudo quando se 

pode verificar a instalação de uma agricultura propriamente científica em determinadas 

porções do território, não só na região concentrada, mas também no norte e nordeste do Mato 

Grosso, leste de Rondônia, nordeste do Pará e em Tocantins, bem como envolvendo ainda os 

estados da região Nordeste, sobretudo o sudoeste do Piauí e as regiões nordeste e sul do 

Maranhão e o oeste da Bahia. Além destes, pode-se apontar também os perímetros irrigados 

no semiárido nordestino, que se destacam a partir do desenvolvimento da fruticultura, como é 

o caso do Perímetro Irrigado Juazeiro (BA)/Petrolina(PE), o Perímetro irrigado Tabuleiro de 

Russas, no Vale do Jaguaribe (CE) e o Perímetro irrigado do Baixo-Açu, no Vale do Açu – 

Rio Grande do Norte. Não obstante, destaca-se também a área de produção de cana-de-açúcar 

na porção leste de estados do Nordeste, especialmente em Alagoas e Pernambuco e a Região 

de Vitória da Conquista (BA), com o cultivo do café. 

A atividade agrícola na contemporaneidade assume as características do período 

histórico atual, na medida em que passa a apresentar níveis técnicos com um conteúdo 

científico e informacional cada vez mais elevado, com uma nova forma de organização do 

processo produtivo, por meio da incorporação das novas tecnologias da informação, o que 

Santos (1996; 2001) denominou de agricultura científica globalizada. Sendo assim, para a 

proposição do índice de tecnificação da agricultura no território brasileiro, elegemos alguns 

dos elementos indicativos desse processo, como o uso de máquinas e equipamentos, emprego 

de força de trabalho com alta qualificação profissional, assistência técnica, uso de aditivos 

químicos, bem como o uso da biotecnologia aplicada à pesquisa agropecuária, que revelam a 

eficiência técnica e científica e a competitividade que regem a agricultura na nova ordem 

econômica mundial (conforme metodologia para a composição do índice, mais bem 

explicitada no primeiro capítulo). 

O índice que propomos é o coeficiente expresso em pontos percentuais (é igual ao 

coeficiente multiplicado por 100), pois consiste em um número que varia entre 0 e 1, em que 

o zero corresponderia à ausência de uma tecnificação, enquanto o 1 seria o equivalente 

numérico de 100%, ou seja, da completa tecnificação de uma área de produção agrícola. 

Entretanto, nenhum município do país apresenta o índice zero, evidenciando não só que a 

prática agrícola ocorre em todo o território nacional e, principalmente, que é só por meio da 

técnica que toda e qualquer ação humana se realiza, incluindo a agricultura. Ou seja, a 



65 

 

existência humana somente é possibilitada pela técnica (SARTRE, 1970), na medida em que 

esta une as ações e os objetos, e empiriciza o tempo no espaço (SANTOS, 1996). 

Também não há nenhum município que apresente o índice 1, o que evidencia que a 

expansão do meio geográfico atual não ocorre de maneira homogênea no território brasileiro, 

bem como que esta agricultura que se desenvolve em bases técnicas bastante sofisticadas 

possui um caráter seletivo, quanto às frações do território que privilegia, visto que quase a 

totalidade dos municípios apresenta níveis técnicos agrícolas inexpressivos, havendo, 

portanto, uma coexistência de níveis técnicos e de temporalidades entre as áreas agrícolas 

tradicionalmente dinâmicas e as frações do território que apenas recentemente foram 

incorporadas na produção agrícola moderna e articuladas aos grandes centros de comando do 

mundo, notando-se igualmente a existência de diversas situações e graus intermediários, além 

disso, embora saibamos que o índice não é a resposta em si, mas este subsidia as discussões 

teóricas. 

Para Frederico (2009), as mudanças de ordem técnica na agricultura ocorrem não só 

pelo aumento do consumo produtivo de máquinas e equipamentos, irrigação, agrotóxicos e 

biotecnologia, mas principalmente pelo aperfeiçoamento desses sistemas técnicos agrícolas, 

provenientes da Revolução Verde
2
, dada a incorporação das novas tecnologias da informação 

e da comunicação – NTICs. O uso intensivo dessas novas tecnologias tem possibilitado uma 

crescente demanda externa da racionalidade, desencadeando um processo de controle técnico 

local, mas de controle político (de regulação) distante da produção. Ou seja, são os comandos 

normativos das grandes empresas, instituições e Estados – por vezes longínquos – que 

designam a forma de produzir. 

Nessa perspectiva, o território brasileiro é formado por lugares contíguos e por lugares 

em rede e o período histórico atual tem por registro no espaço o meio técnico-científico-

informacional, constituindo-se este último na expressão geográfica do período marcado pela 

globalização da produção e do consumo, ou seja, é este novo meio geográfico que permite a 

compreensão do processo de globalização no território. Entretanto, como a contradição marca 

todos os processos sociais, a globalização, por sua vez, é contrariada nos lugares, ou seja, 

quanto mais os lugares se globalizam, mas se tornam singulares, visto que cada lugar é uma 

                                                           
2
O elemento central da Revolução Verde consistiu na introdução de variedades de cereais híbridos de alta 

produtividade e resistência. Inicialmente esse processo consistiu na transferência de tecnologia no setor agrícola, 

seguido pelos setores de bens de produção e de capital para a agricultura. Pode-se afirmar isso, apoiando-se no 

fato de que o desenvolvimento das pesquisas, mesmo tendo sido realizadas em países subdesenvolvidos, foram 

financiadas e controladas por grandes corporações multinacionais, como o Grupo Rockefeller (García Ramon, 

1995, p. 102). 
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combinação única dos elementos que compõem o território e “o uso do território se dá pela 

dinâmica dos lugares”. É dessa maneira que a própria globalização acaba produzindo a 

fragmentação, ou seja, a face despótica da globalização se expressa pelas seletividades, pela 

desigual distribuição de densidades técnicas e normativas no território (SANTOS, 1996; 

2001; 2005, p. 3). 

 É assim que o território revela as ações pretéritas, cristalizadas em objetos geográficos 

e em normas, e as ações presentes, as quais estão se realizando ou a caminho de se realizar. 

As bases materiais e imateriais preexistentes tornam-se condicionantes para as ações que 

sobre elas se realizarão, uma vez que os objetos contêm ações, ao mesmo tempo em que as 

ações redefinem os usos dos objetos, conferindo-lhes atualidade, sendo o território usado, 

portanto, movimento permanente (RIBEIRO, 2005; SILVEIRA, 2013). 

Segundo essa concepção, e concordando com Santos (2012, p. 137), “é o uso do 

território, e não o território em si mesmo, que faz dele o objeto da análise social”, em que as 

ações dinamizam as formas e estas, por sua vez, como o prático-inerte de Sartre (1970), 

impõem seus condicionantes, tendo em vista que o uso do território 

 

Supõe de um lado uma existência material de formas geográficas, naturais 

ou transformadas pelo homem, formas atualmente usadas, e de outro lado, a 

existência de normas de uso, jurídicas ou meramente costumeiras, formais 

ou simplesmente informais (...) e ainda que não se formulem outras normas 

escritas ou consuetudinárias de seu uso, o território nacional ou local é, em si 

mesmo, uma norma, função de sua estrutura e de seu funcionamento 

(SANTOS, 1996, 270-271). 

 

O próprio território trata de organizar a vida social porque se impõe, como um prático-

inerte, às ações humanas, porque se constitui enquanto norma (CATAIA, 2011). E, no atual 

período histórico, as mudanças na configuração e nos usos do território ocorrem e se 

intensificam a partir de uma incorporação acelerada e crescente de técnicas de comunicação e 

de informação. 

É necessário ressaltar que a dispersão de tais inovações se realiza a partir de um 

caráter seletivo e desigual espaço-temporalmente, na medida em que as frações do território 

onde os vetores de globalização são mais intensos tendem a ter uma maior densidade técnica, 

científica e informacional contida nos objetos e ações em uso, ao passo que, nos demais 

subespaços, a globalização oferece sua outra face – a fragmentação, havendo níveis técnicos 

menos expressivos e várias situações e graus intermediários. 
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3.2 Os novos usos agrícolas do território brasileiro 

 

Um dos traços característicos do novo sistema técnico está associado à velocidade de 

renovação das forças produtivas, dada a possibilidade de incorporação de ciência, de 

tecnologia e de informação para a realização da produção e, por conseguinte, os objetos 

geográficos do presente são cada vez mais numerosos, de modo que esta base material tem 

propiciado a dispersão espacial da produção, incluindo a agrícola. Estes objetos técnicos 

também são cada vez mais sistêmicos, inteligentes e racionais, possibilitando a realização de 

decisões globais imediatas (em tempo real). Entendemos então que o desenvolvimento de 

uma agricultura propriamente científica e os novos usos agrícolas do território somente foram 

possibilitados pelas condições técnicas do meio geográfico atual, bem como em razão do 

processo de tecnificação agrícola em curso, no território brasileiro, há cinco décadas 

(SANTOS, 2001). 

Santos (1996, p. 37) nos lembra de que não podemos considerar apenas o 

desenvolvimento das técnicas específicas ou das chamadas “técnicas da produção”, pois “uma 

visão assim pode nos levar a noções como a de espaço agrícola, espaço industrial ou espaço 

econômico. Só o fenômeno técnico na sua total abrangência permite alcançar a noção de 

espaço geográfico”. Dessa maneira, o sistema técnico vigente inclui o que o autor denomina 

de “macrossistemas técnicos”, que correspondem àqueles sistemas de engenharia sem os 

quais os demais sistemas técnicos, incluindo os agrícolas, não existiriam nem funcionariam, 

tais como “barragens, vias rápidas de transporte terrestre, aeroportos, telecomunicações etc.”. 

Por outro lado, o sistema técnico atual também apresenta outra tendência, a difusão de 

microssistemas técnicos, que no dizer de Santos (1996) correspondem a produtos novos, 

vinculados à mídia rádio-televisiva e à rede telefônica, bem como ao desenvolvimento de 

inovações tecnológicas presentes no cotidiano, como microcomputadores e aparelhos 

eletrônicos. E a agricultura, por sua vez, assume as características do momento histórico atual, 

demandando um conjunto de mudanças na configuração territorial, exigindo o aumento da 

circulação e a acentuando seu consumo produtivo.  

Quanto ao consumo produtivo, este pode ser compreendido enquanto o consumo de 

bens materiais e de todos os tipos de serviços necessários à realização da produção, de modo 

que o consumo produtivo perpassa todos os estágios do processo produtivo e caracteriza-se 

pelas demandas de força de trabalho com alta qualificação, de insumos, pesquisas científicas, 

transporte e logística, comunicações, consultorias – técnicas, jurídicas e/ou financeiras 

(CASTILLO e FREDERICO, 2010a; FREDERICO, 2011). 
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A emergência do uso de bens científicos, como a padronização das técnicas de 

manejo, de armazenamento e transporte, e do uso da informação, pela transmissão em tempo 

real de ordens, de preços, de prazos, torna os produtores e os lugares obedientes a um 

conjunto de fatores externos que estes não podem prever nem controlar, bem como submissos 

a um mercado distante, de certa forma até abstrato, com preços definidos internacionalmente e 

uma concorrência “invisível” (SANTOS, 2001). 

Contudo, vale salientar que a incorporação das inovações no território e no processo 

produtivo agrícola não ocorre de maneira plena, havendo, portanto, áreas de produção 

agrícola que não apresentam elevado nível técnico com conteúdo informacional e que 

possuem um consumo produtivo agrícola inexpressivo. Ao mesmo tempo, não podemos 

admitir a existência de uma mera dualidade da agricultura no território brasileiro, em que, de 

um lado, haveria áreas de agricultura tradicional e, de outro, áreas de agricultura moderna, 

ambas existindo de maneira dissociada. Quando Santos e Silveira (2001) chamam atenção 

para a coexistência de zonas de densidade e de rarefação técnica, não significa que as áreas 

“densas” existem dicotomicamente com as áreas “rarefeitas”, pois estes autores ressaltam que 

há uma verdadeira infinidade de situações e graus intermediários. Há complementaridade 

entre essas áreas agrícolas com níveis técnicos diferenciados, uma vez que estas possuem 

funções distintas no contexto e estrutura em que estão inseridas, ou seja, na divisão territorial 

do trabalho agrícola. 

É desse modo que podemos verificar que os produtores e as áreas do território que 

apresentam uma dinâmica agrícola mais expressiva, do ponto de vista econômico, no geral, 

estão integrados ao mercado internacional, com uma produção voltada para atender 

principalmente às demandas desse mercado, havendo nestas áreas a predominância da 

produção de commodities, dada a especialização da produção; grande integração com os 

setores industrial e financeiro; e uma demanda por mão de obra especializada e o trabalho 

assalariado. Destacamos ainda a grande quantidade de fluxos e interações existentes com a 

economia global, bem como a alta produtividade, a presença de grandes empresas e a rapidez 

e eficiência do processo produtivo, com planejamento do calendário agrícola e do mercado do 

agronegócio. 

Ao passo que há também áreas com uma produção agrícola pautada nos interesses e 

demandas do mercado interno brasileiro, sobretudo com a produção de lavouras alimentícias, 

com diversificação da área plantada, apresentando baixa integração industrial, tanto de 

consumo de bens de produção, quanto de processamento dos produtos; escassos recursos 

financeiros; acesso irregular à assistência técnica e o emprego, sobretudo, da força de trabalho 
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não assalariada. Além de tais condições, ressaltamos os tempos lentos que regem o processo 

produtivo agrícola destas áreas e a presença dos “homens lentos”, conforme Santos (1996) 

defende, em suas horizontalidades e seus usos não hegemônicos do território. 

Entretanto, como temos defendido, insistimos em não compreender a coexistência 

dessas áreas dicotomicamente, mas pelo contrário, buscando identificar suas inter-relações e 

complementaridade. Desse modo, torna-se necessário ressaltar que nas áreas agrícolas mais 

dinâmicas ou no que se convencionou chamar de “agricultura moderna”, comumente se 

observa o uso de trabalho manual, em detrimento de máquinas e equipamentos agrícolas, em 

várias etapas do processo produtivo, em razão dos menores custos na contratação de mão de 

obra com baixa especialização, havendo, por vezes, o trabalho sazonal e até mesmo semi-

escravo, como é o caso de algumas áreas de produção de cana-de-açúcar, sobretudo no 

nordeste brasileiro. 

Não obstante, aqueles produtores situados em áreas de produção agrícola de pouca 

relevância econômica, em muitos casos, até especializam sua produção em lavouras que serão 

destinadas à exportação, tornando-se responsáveis apenas pela etapa de produção 

propriamente dita. Em situações como estas, comumente é possível observar os contratos de 

compra e venda antecipada da safra, estabelecidos entre os produtores e agroindústrias, bem 

como a utilização do sistema de integração agroindustrial, acordo firmado entre produtores e 

indústrias processadoras, práticas corriqueiras principalmente na avicultura e suinocultura. 

Além disso, tais produtores também consomem insumos produtivos, acessam o crédito rural, 

a assistência técnica e a pesquisa agropecuária, ainda que em menor escala. No entanto, cabe 

ressaltar que o desenvolvimento do cooperativismo pode contribuir para uma integração de 

mercado mais justa e para assegurar o acesso a melhores condições técnicas na produção. 

É dessa maneira que não podemos reduzir as dinâmicas econômicas e territoriais da 

agricultura a uma dicotomia “tradicional-moderno” ou mesmo “agronegócio-agricultura 

familiar”, do mesmo modo que não podemos entender o território brasileiro a partir da 

dissociação entre “áreas de densidade” e “áreas de rarefação”, sem considerar que existem 

imbricações entre tais, que existem pontos de convergência e que estes modelos de agricultura 

e estas áreas do território brasileiro desempenham funções específicas no contexto da divisão 

territorial do trabalho.  

Sendo assim, as mudanças pelas quais passou e tem passado a agricultura brasileira, 

por meio da intensificação do processo de tecnificação, não eliminou por completo seus 

elementos e dinâmicas preexistentes, possibilitando, portanto, que o uso do território pela 

agricultura se torne muito mais complexo, uma vez que elementos novos e velhos se 
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combinam e coexistem, na medida em que esta atividade intensifica sua relevância econômica 

e seu consumo produtivo. Segundo Santos e Silveira (2001), a preeminência dada à 

exportação, ao aproveitamento dos momentos vagos nos calendários agrícolas com o 

encurtamento dos ciclos vegetais, à maior disponibilidade de crédito e ainda à velocidade da 

circulação de informações e produtos tem possibilitado mudanças significativas no uso 

agrícola do território e no aumento da produção e da produtividade. 

 Nessa perspectiva, a diferença básica entre a produção e a produtividade está em que a 

primeira refere-se à quantidade produzida em si, e a segunda, por sua vez, pode ser definida a 

partir da quantidade produzida por área utilizada, estabelecendo relação entre o volume 

produzido total e os fatores de produção. E, o processo de tecnificação da agricultura no 

Brasil tem sido marcado não só pelo aumento de produtividade agrícola, mas também pelo 

aumento da produção, de modo que até a década de 1980, sobretudo, a agricultura obteve 

crescimento a partir da incorporação de novas áreas ao processo produtivo, mantendo 

praticamente constante sua produtividade. Durante toda a década de 1970, houve um aumento 

de 50% da área de produção agrícola, porém sem aumentar a produtividade. Somente entre os 

anos de 1980 e 1990, a produtividade aumenta em quase 90% na produção agrícola e pecuária 

e a partir de então é a produtividade que assegura o crescimento agrícola (CEPEA, 2006). 

 As evidências do aumento da produtividade podem ser identificadas quando se 

verifica que, a partir de 1989, a produtividade média de lavouras como o café dobrou, da soja 

aumentou em 30% e da cana-de-açúcar em cerca de 20% e, no que concerne à produção de 

origem animal, houve grande redução no tempo de abate de bovinos, que passou de 4 anos 

para menos de 30 meses; a produtividade no volume de leite produzido aumentou 60%, em 

média, por vaca em lactação; e a idade de abate do frango foi reduzida de 7 para 6 semanas, 

havendo ainda aumento de peso de 1/3 (ESALQ, 2006). 

 Este uso intensivo de insumo e mecanização na produção, objetivando o aumento da 

produtividade, tornou-se cada vez mais necessário porque à agricultura foram atribuídas 

algumas funções que, de acordo com Delgado (1985), consistiram em liberar a mão de obra 

sobrante para o setor industrial; produzir alimentos e matéria-prima para as indústrias de 

processamento; elevar as divisas nacionais, por meio do aumento das exportações; e dessa 

maneira transferir renda agrícola para os demais setores da economia. Ou seja, a tecnificação 

da agricultura contribuiria significativamente para financiar o crescimento industrial e a 

urbanização pretendidos para o Brasil. 

 E, de fato, não se pode negar a importância da agricultura para a economia brasileira 

(Tabela 01), uma vez que os valores adicionados desta atividade ao Produto Interno Bruto são 
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significativos, sobretudo em razão do aumento de produtividade e das exportações. O Brasil 

se tornou um 1º produtor mundial de café, cana-de-açúcar, laranja, e segundo maior produtor 

de soja, bem como maior exportador de carne bovina e de aves e líder na exportação de 

açúcar e etanol (SECEX, 2013). 

 

Tabela 01 – Produto Interno Bruto do Brasil total e por setor (Em Mil Reais correntes) 

  Ano 2011 

Produto Interno Bruto  4.143.013.337 

Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos  612.141.853 

Valor adicionado bruto a preços correntes da agropecuária  192.653.395 

Valor adicionado bruto a preços correntes da indústria  972.156.032 

Valor adicionado bruto a preços correntes dos serviços, 

inclusive administração, saúde e educação públicas e 

seguridade social 

 

2.366.062.057 

Fonte: IBGE/SUFRAMA, 2011. 

 

 No ano de 2011, o agronegócio respondeu por aproximadamente 36,9% das 

exportações brasileiras, gerando um saldo de 94,59 bilhões de dólares para a balança 

comercial brasileira (ECOAGRO, 2012). Ao se integrar aos mercados internacionais, tornou-

se comum nas áreas de produção de commodities agrícolas, a exportação de quase a totalidade 

do volume produzido, a especialização da produção, a implantação de sistemas técnicos que 

viabilizem a circulação e a logística, a forte presença das grandes empresas e do trabalho 

formal nas diversas etapas do processo produtivo agrícola. 

Quanto ao trabalho agrícola, de acordo com dados do Censo Agropecuário do IBGE 

(2006), havia nos estabelecimentos agropecuários, no ano de 2006, um total de 16.568.205 de 

pessoas ocupadas na atividade agrícola, mas trata-se de um número ainda superestimado do 

total de pessoal ocupado neste setor. O mercado de trabalho na agricultura brasileira tem se 

tornado cada vez mais complexo, por um lado, em razão da crescente demanda por 

profissionais especializados (sobretudo nos setores que antecedem e sucedem a etapa de 

produção propriamente dita) e que atuam, portanto, em atividades que apresentam maior 

conteúdo científico e informacional e, por outro lado, pela precarização do trabalho nas 

atividades vinculadas à etapa produção propriamente dita, com a utilização de mão de obra 

pouco qualificada. 

Há um aumento significativo de mão de obra qualificada, indispensável hoje à 

realização do processo produtivo agrícola, tais como os técnicos agrícolas, agrônomos, 

mecânicos, administradores de empresas agropecuárias, industriais e financeiras, ressaltando-

se que estes profissionais encontram-se em menor quantidade e são mais bem remunerados. 
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Quanto à organização do trabalho especificamente nos estabelecimentos 

agropecuários, verifica-se a coexistência de trabalhadores assalariados permanentes e/ou 

temporários, com trabalho não remunerado (familiar). Quanto às relações de produção, 

observa-se a coexistência de formas tipicamente capitalistas com formas pré-capitalistas, 

ocorrendo os arrendamentos capitalistas (aluguel); o crescente trabalho assalariado feminino, 

que também é um dado recente; além de formas de trabalho consideradas semi-escravas, 

como nos casos de escravidão por dívida, e o trabalho infantil, ambas proibidas por lei. 

 A coexistência desses diferentes tipos de trabalhadores na agricultura brasileira se 

deve, em parte, pelos aspectos administrativos, logísticos e financeiros da produção nas áreas 

que apresentam uma maior divisão técnica e divisão territorial do trabalho (FREDERICO, 

2011), mas também pelo fato de que esta agricultura científica se desenvolve não só pela 

mecanização da produção, o que reduziria a necessidade de empregar muitos profissionais, 

mas também e contraditoriamente, pela intensificação da jornada e da produtividade do 

trabalho, bem como pelos baixos salários pagos a estes trabalhadores agrícolas, em muitos 

casos até mesmo um pagamento proporcional às atividades realizadas, valores inferiores a um 

salário mínimo, desencadeando assim a pauperização dos trabalhadores. 

 Consideramos importante destacar que, para alcançar os resultados econômicos 

positivos, como o aumento da produtividade e das exportações, o consumo produtivo agrícola 

ocorre a partir do uso de força de trabalho com alta qualificação profissional, mas também de 

trabalhadores com baixa qualificação técnica e profissional. De modo semelhante, a 

agricultura apresenta um crescente consumo produtivo de pesquisa agropecuária; serviços de 

assistência técnica e extensão rural; financiamento e tecnologias informacionais; logística e 

complexa infraestrutura no território, além de máquinas, insumos, técnicas de irrigação e 

outras demandas que compõem os sistemas técnicos agrícolas, conforme apresentamos nas 

secções seguintes deste trabalho. 

 

3.2.1. Pesquisa Agropecuária, Assistência Técnica e Extensão Rural 

 

A competitividade, palavra de ordem na ordem econômica mundial, resulta hoje da 

maior produtividade e da eficiência técnico-científica, bem como da qualificação profissional 

dos trabalhadores, uma vez que o trabalho intelectual passa a ser mais valorizado e se torna 

um dado necessário à produção agrícola. Diante desse contexto, há um crescente empenho do 

Estado brasileiro em profissionalizar pesquisadores nas ciências agrárias, inclusive com 

treinamento de pesquisadores em centros internacionais de excelência e montagem de 
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laboratórios especializados no desenvolvimento de pesquisa agropecuária. Além disso, a 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), com seus centros de pesquisa em 

temas estratégicos, exerce papel central no estudo e aplicação de novas tecnologias à 

agricultura (ALVES et al, 2005) (Mapa 03). 

 

Mapa 03 – Brasil: distribuição das unidades de pesquisa agropecuária, 2014 

 

Fonte: EMBRAPA, 2014; CONSEPA, 2014. 
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Existe no Brasil um total de 46 Centros de Pesquisa da EMBRAPA, estando estes 

distribuídos em todas as regiões do país. Vinculados a estes Centros de Pesquisa existem ao 

todo 382 laboratórios, além dos Núcleos de Apoio e Transferência de Tecnologia (NAPTs) e 

os campos e estações de experimentação desses Centros de Pesquisa que totalizam 121 

unidades em todo o território nacional. É importante destacar o fato de que os estados de São 

Paulo, Paraná e o Distrito Federal concentram a maior parte de tais unidades de pesquisa, ao 

passo que os estados de Alagoas, Rio Grande do Norte e Espírito Santo apresentam apenas 1 

campo de experimentação, pertencente a Centros de Pesquisa existentes em outros estados. 

Para possibilitar a operacionalização e difusão do Sistema Nacional de Pesquisa 

Agropecuária (SNPA), foi criado em 1993 o Conselho Nacional de Sistemas Estaduais de 

Pesquisa Agropecuária (CONSEPA), por sua vez, constituído pelas Organizações Estaduais 

de Pesquisa Agropecuária (OEPAS), com o objetivo de disponibilizar o acesso às inovações 

tecnológicas em cada estado brasileiro. De acordo com dados do CONSEPA (2014), são ao 

todo 17 unidades estaduais de Pesquisa Agropecuária (OEPAS) no território brasileiro, as 

quais reúnem cerca de 11.000 funcionários; possuem um total de 2.032 pesquisadores (sendo 

408 graduados, 706 mestres e 918 doutores); somam 250 fazendas e estações experimentais e 

230 laboratórios; totalizam aproximadamente 2.000 projetos de pesquisa e inovação 

tecnológica em diversas áreas do conhecimento relativas às ciências agrárias. 

Dessa maneira, a pesquisa agropecuária possibilita muitas inovações, dentre elas, nota-

se a emergência e o uso intensivo da engenharia genética, alterando cor, tamanho, aroma, 

composição e sabor de produtos agrícolas, que cada vez mais são produzidos e preservados 

com a utilização de bactérias, leveduras e fungos geneticamente modificados, pois estes 

micro-organismos produzem substâncias químicas úteis aos homens; possibilitam a produção 

de vacinas e medicamentos mais rápidos e eficazes; e a produção de aditivos químicos 

largamente utilizados na produção agrícola, como inseticidas, fungicidas e fertilizantes. Com 

o desenvolvimento de inovações biotecnológicas aplicadas à agricultura, a técnica do DNA 

recombinante ou transgenia, por exemplo, permite atribuir as características desejáveis às 

lavouras (como maior resistência a doenças e pragas; maiores durabilidade e eficiência) e aos 

rebanhos (como fortificação; maior valor nutricional). 

 Em 2007, a Política Nacional de Desenvolvimento da Biotecnologia (PDB) foi criada, 

por meio do decreto nº 6.041/2007, com a finalidade de ampliar os investimentos e 

desenvolver competências nas quatro áreas priorizadas pela PDB (saúde humana, 

agropecuária, industrial e meio ambiente), tornando-se o Ministério de Agricultura, Pecuária e 
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Abastecimento (MAPA) a instituição responsável pela implementação desta política, no 

âmbito da agropecuária. 

O interesse em desenvolvimento da biotecnologia se deve, sobretudo, à diversidade 

genética e bioquímica existente no país, uma vez que são cerca de 200 mil espécies já 

registradas – de plantas, animais e micro-organismos, ao mesmo tempo em que se calcula que 

este número possa ser próximo de 800 mil espécies, distribuídas em seis biomas (Amazônia, 

Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa), além da zona costeira e marinha. E o 

fato de existir unidades de pesquisa da EMBRAPA em todas as regiões brasileiras facilita o 

desenvolvimento das variedades com características adaptadas às diferentes condições 

edáficas e climáticas (MAPA, 2010). 

Como bem explicita Graziano da Silva (1981), com as mudanças nos moldes de 

produzir, a agricultura se torna cada vez mais autônoma dos processos naturais, na mesma 

proporção em que, por outro lado, perde sua autonomia e independência em relação aos 

demais setores envolvidos na produção. Trata-se de uma transição em que a prática da 

agricultura se converte paulatinamente de uma mera expectativa, no que concerne às 

condições naturais, para um patamar de certeza e alto grau de precisão, com considerável 

aumento de produção e de produtividade. 

Não obstante, além da biotecnologia, outra área que cada vez mais se torna importante 

na tomada de decisões operacionais na agricultura é a Agrometeorologia. A previsão das 

condições atmosféricas – do tempo – com razoável antecedência tem influenciado 

sobremaneira o planejamento na agricultura, principalmente quanto à viabilidade e 

produtividade das lavouras. Há nesse sentido uma crescente demanda, por parte das grandes 

empresas, pela elaboração de cartas de zoneamento agroclimático, que contenham a exigência 

climática das lavouras a serem produzidas, bem como a definição das aptidões e restrições 

térmicas e hídricas da área para a agricultura, constituindo-se o zoneamento agroclimático em 

um instrumento de orientação e suporte técnico aos produtores, que podem dessa maneira 

optar pelo uso de espécies mais resistentes (ESALQ, 2007). 

Por essa razão, desde o ano de 1996, tem sido realizado anualmente o Zoneamento 

Agrícola de Risco Climático, como um instrumento da Política Agrícola e Gestão de Riscos 

na Agricultura, implementada pelo MAPA, visando à redução de riscos relacionados aos 

fenômenos climáticos, ao disponibilizar aos municípios informações como a melhor época de 

plantio, considerando os diferentes tipos de solo, de clima e de ciclos das cultivares, 

fornecendo os respectivos calendários de plantio. Os dados meteorológicos que subsidiam a 

produção o Zoneamento Agrícola de Risco Climático são diariamente disponibilizados, desde 
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2006, na plataforma do Sistema de Monitoramento Agrometeorológico (Agritempo), 

vinculado ao MAPA, que produz boletins agrometeorológicos com abrangência nacional. 

O Estado brasileiro também tem investido cada vez mais nas áreas de pesquisa e 

inovação, inclusive no fomento aos estudos em nanotecnologia e nanobiotecnologia, aplicadas 

à produção agrícola. A nanotecnologia, por sua vez, diz respeito ao estudo, aplicação e 

controle da matéria em nível nanométrico (1-100 nanômetros), ou seja, em nível atômico e 

molecular. Cabe ressaltar que o nanômetro corresponde à bilionésima parte do metro ou, em 

termos comparativos, consiste em uma grandeza cerca de 70.000 vezes inferior à do diâmetro 

de um fio de cabelo (LQES, 2006). 

No ano de 2009, foi criado o Laboratório de Nanotecnologia para o Agronegócio 

(LNNA), no município de São Carlos (SP), vinculado à EMBRAPA Instrumental 

Agropecuária e ao MAPA (Figura 03). No momento inicial de sua construção, o Laboratório 

consumiu um total de recursos da ordem de R$ 10 milhões, dos quais R$ 4 milhões foram 

provenientes da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), com a finalidade de aquisição 

de equipamentos importados, bem como de outros fabricados no Brasil, produzidos 

especificamente para uso do LNNA. A área ocupada do laboratório inicialmente era de 700 

m², mas no ano de 2013 foi ampliada em 1.150 m², exigindo novos investimentos de R$ 3 

milhões (EMBRAPA, 2009; 2013). 

O objetivo consiste em ampliar o potencial e a competitividade do agronegócio 

brasileiro, por meio da criação de sensores e biossensores para o monitoramento de processos 

e produtos; membranas de separação e embalagens biodegradáveis, bioativas e inteligentes; 

nanomanipulação de genes e de materiais biológicos; desenvolvimento de catalisadores mais 

eficientes para a produção de biodiesel e para utilização de óleos vegetais e outras matérias-

primas de origem agrícola para produção de plásticos, tintas e novos produtos; produção de 

nanopartículas para liberação controlada de nutrientes de e pesticidas; nanopartículas e 

nanodeposição de filmes bioativos para biofiltros, membranas e embalagens biodegradáveis 

e/ou comestíveis para alimentos (EMBRAPA, 2009). 

  Não obstante, também situado no município de São Carlos (SP), o Laboratório 

Nacional de Referência em Agricultura de Precisão (LANAPRE) está em fase de conclusão 

de sua construção (Figura 04), dispondo de um total de R$ 7,1 milhões, ocupando uma área 

total de 3.000m², para que a infraestrutura disponível permita abrigar máquinas; realizar testes 

de conexão entre fabricantes, tanto laboratorial quanto em campo; promover eventos; instalar 

um sistema de suporte de informática e geoinformática para desenvolvedores; realizar testes 

de desempenho de campo com um sistema integrado; plantar lavouras mais importantes 
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economicamente, como soja, milho, mandioca, pastagem (buscando a Integração Lavoura-

Pecuária-Floresta), café e cana-de-açúcar (EMBRAPA, 2013). 

Figura 03 – Laboratório de 

Nanotecnologia para o Agronegócio – 

LNNA  

Figura 04 – Construção do Laboratório 

Nacional de Agricultura de Precisão – 

LANAPRE

Fonte: EMBRAPA, 2013. 

 

A finalidade do LANAPRE consiste em viabilizar as pesquisas em Agricultura de 

Precisão, efetuadas pela EMBRAPA em parcerias com as grandes empresas, de modo que a 

Figura 04 retrata a etapa final de construção do laboratório, em março de 2013, ou seja, neste 

momento estão sendo criadas as condições materiais para o desenvolvimento de futuras 

pesquisas nesta área. 

O que a EMBRAPA tem entendido por agricultura de precisão consiste em um sistema 

produtivo que requer maior organização, quanto ao planejamento e gerenciamento de todas as 

etapas da produção, demandando o uso de computadores, de mecatrônica, de geoestatística, 

de sistemas de posicionamento global por satélite (GPS), Sistema de Informações 

georreferenciadas (SIG) e sensoriamento remoto (SR), de dispositivos de sensoriamento 

remoto para possibilitar a obtenção de dados precisos sobre as condições do solo, o 

desenvolvimento eficiente das plantas, a semeadura e a fertilização, bem como a utilização de 

nutrientes e adequado controle da irrigação (LQES, 2006) (Figuras 05 e 06). 

 De acordo com esclarecimentos da própria EMBRAPA (2013), que vem 

desenvolvendo estas práticas de Agricultura de Precisão, o uso de tecnologias da informação, 

com aplicação dos insumos e de mapeamentos diversos, tem possibilitado a medição e 

detecção de parâmetros ou alvos de interesse (no solo, nas plantas, nos insetos e doenças), 

bem como se tornou possível o emprego de técnicas mais sofisticadas, que garantem maiores 

produtividade e competitividade como, por exemplo, o Sistema Plantio Direto. 
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Figura 05 – Semeadeira de precisão Figura 06 – Técnica de Plantio direto

 
Fonte: Acervo do autor, 2012.   Fonte: Banco de imagens da Agência Nacional de 

Águas – ANA, 2014. 

 

A partir do conhecimento preciso de todos os pontos da área destinada ao plantio, as 

características que os compartimentos desta área podem apresentar são identificadas e é dado 

um tratamento específico para cada uma delas. O uso da técnica de plantio direto ocorre a 

partir da utilização de uma cobertura vegetal morta, com o plantio das sementes em sulcos ou 

covas, sem o revolvimento do solo. 

Para tanto, utiliza-se uma semeadeira de precisão, específica para o plantio direto, que 

possui um computador de bordo com os dados georreferenciados da área, com uma precisão 

de 2m, possibilitando uniformidade na abertura de sulcos com espaçamento de linhas 

paralelas cada vez mais próximas, com a distribuição de sementes e fertilizantes em dosagens 

calculadas para cada porção da área plantada. 

Locatel e Chaparro (2004, p. 16) ressaltam que os benefícios decorrentes da 

agricultura de precisão dependem diretamente da quantidade de informações disponíveis, 

afirmando que 

 

El uso de maquinaria equipada con sensores y receptores de GPS genera 

información de productividad metro a metro del área cultivada. Después es 

necesario el levantamiento de información directamente en el campo, 

asociada, por ejemplo, al análisis de fertilidad de la tierra, al impacto de 

procesos erosivos y a la interferencia de otros factores que puedan causar 

variaciones o alteraciones en la productividad. 

 

 Estas etapas permitem a elaboração de mapas de produtividade, que auxiliam na 

identificação dos locais específicos da área plantada que possuem diferentes potenciais de 

produtividade. Tais técnicas produtivas agrícolas mais precisas tornaram-se importantes para 
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a obtenção de maiores eficiência e produtividade. O conhecimento detalhado da área plantada, 

ponto a ponto, permite a redução da área plantada a partir da maximização do rendimento da 

mesma, pois conforme sustenta Santos (1992, p. 9) 

 

Nesta fase se corporifica aquela antevisão de Marx, segundo a qual, ao ser 

vigente o trabalho universal, isto é, o trabalho intelectual como forma de 

universalização da produção, teríamos uma maior área de produção com uma 

menor arena de produção. (...) A produção em sentido lato, isto é, em todas 

as suas instâncias, se daria em áreas maiores do território, enquanto o 

processo produtivo direto se daria em áreas cada vez menores. Esta 

tendência é facilmente assinalável em muitos países da América Latina. Ela 

é tornada possível em boa parte pela possibilidade agora aberta à difusão das 

mensagens e ordens por todo o território, através de enormes progressos 

obtidos com as telecomunicações. 

 

 Este gerenciamento remoto da produção com operações informatizadas possibilita que 

empresas nacionais e internacionais tenham a sua disposição as ferramentas de articulação e 

de integração de recursos produtivos, de modo a viabilizar a manipulação do território pelas 

grandes empresas, ao mesmo tempo em que estas reduzem os riscos da atividade e aumentam 

os ganhos produtivos. 

Mediante tamanha concorrência, em que o território é usado como recurso para a 

produção das grandes corporações, bem como objetivando assegurar a competitividade 

brasileira no mercado internacional que o MAPA criou, em setembro de 2012, a Comissão 

Brasileira de Agricultura de Precisão (CBAP), oficializada pela portaria nº 852/2012, com a 

finalidade de articular diferentes segmentos sociais envolvidos com a prática de agricultura de 

precisão, como representantes de indústrias produtoras de insumos, máquinas e equipamentos 

agrícolas, produtores rurais (a minoria), prestadores de serviços, dentre outros, para elaborar e 

propor políticas públicas. Vale lembrar que, dentre os agentes e empresas envolvidos, existem 

centros de pesquisa públicos e privados especializados nos estudos em determinada setores, 

como é caso do setor sucroalcooleiro e sojicultor. 

 Esta comissão, por sua vez, é dirigida pela Secretaria Executiva da Comissão 

Brasileira de Agricultura de Precisão (SECBAP), de modo que, dentre as competências da 

Secretaria, estão: a garantia da representatividade de todos os agentes sociais envolvidos; o 

fomento entre os agricultores quanto ao uso das tecnologias já existentes; a realização de um 

levantamento de dados e informações acerca da agricultura de precisão; a proposição de 

programas de financiamento; a promoção de capacitação de recursos humanos e a busca pela 

união dos setores envolvidos. 
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Assim, os interesses distintos dos diversos agentes sociais que desenvolvem a 

Agricultura de Precisão, mediados pela referida Secretaria, evidenciam que se faz necessário à 

agricultura o consumo crescente das inovações tecnológicas disponíveis, porém não apenas na 

etapa de produção propriamente dita, pois as novas tecnologias da informação estão presentes 

nas demais instâncias da produção com muitas outras finalidades, como a vinculação da 

produção aos mercados internacionais em tempo real, bem como o uso de softwares 

específicos para esta atividade. Sobretudo porque, segundo Elias (2006), o desenvolvimento 

da pesquisa agropecuária é comumente induzido pelos interesses de multinacionais 

hegemônicas que atuam no ramo do agronegócio e nos centros de decisão e comando, 

localizados muitas vezes fora do país. 

 É por isso que salientamos que as tecnologias geradas pela pesquisa agropecuária não 

são distribuídas de maneira igualitária para todos os produtores rurais, pelo contrário, são 

poucos os produtores que possuem acesso pleno às inovações, de modo que concordamos 

com Peixoto (2008) que o serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) pública 

no Brasil tem significativa importância no processo de comunicação dessas novas tecnologias, 

geradas pela pesquisa agropecuária, bem como na difusão de informações e orientações 

técnicas, essenciais ao desenvolvimento das atividades agropecuária, florestal e pesqueira. 

Embora os agricultores possuam conhecimento técnico-empírico da produção, estes 

podem ter muitos entraves caso não tenham acesso adequado aos serviços de ATER. Em 

muitos casos, as dificuldades produtivas e comerciais dos produtores não estão vinculadas à 

sua idoneidade, mas à falta de efetiva e eficiente orientação técnica de profissionais 

capacitados que valorizem as trocas de saberes e conhecimentos, que conheçam a realidade da 

agricultura e estejam preparados para explanarem possibilidades e alternativas, bem como 

para adaptar tecnologias para cada tipo e contexto de propriedade atendida (CASTRO NETO 

et al, 2010). 

Quando observamos a distribuição espacial da assistência técnica no território 

brasileiro (Cartograma 02), constatamos as disparidades no acesso ao serviço por parte dos 

produtores nas diferentes áreas do território com produção agrícola, uma vez que estima-se 

que atualmente apenas cerca de 560 mil estabelecimentos agropecuários, o que equivale a 

13%, têm acesso aos serviços públicos de assistência técnica no Brasil, de um total de 4,3 

milhões (MDA, 2014). 

 Considerou-se como orientação técnica especializada, no Censo Agropecuário do 

IBGE (2006), a assistência prestada ao estabelecimento agropecuário, por profissionais 

habilitados, como engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, veterinários, zootecnistas, 
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engenheiros agrícolas, biólogos, técnicos agrícolas, tecnologistas de alimentos e/ou 

economistas domésticos, com o intuito de transmitir informações e orientar os produtores 

agropecuários. Além disso, no caso específico dos Assentamentos Rurais de Reforma Agrária, 

criados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), tornou-se de 

responsabilidade desta instituição a prestação de serviços de assistência técnica aos 

produtores agrícolas assentados. Assim, os dados observados no referido cartograma 

expressam a relação entre o número de estabelecimentos que receberam orientação técnica 

regularmente e o número de estabelecimentos que não receberam orientação técnica, com o 

total de estabelecimentos agropecuários do município. 
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Cartograma 02 – Brasil: Distribuição espacial das orientações técnicas, 2006 

Fonte: Elaboração própria com base em IBGE (2006). 

 

 Quanto à procedência do serviço de orientação técnica prestado nos estabelecimentos 

agropecuários no Brasil, esta é de natureza bastante diversa. Predominantemente, são 

instituições das diversas esferas do poder público que realizam o serviço, como técnicos da 

EMBRAPA, das empresas municipais de extensão rural, das Secretarias da Agricultura, das 
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Casas de Agricultura e outras. O serviço também tem sido prestado por técnicos autônomos, 

com formação profissional legalmente autorizada para prestar assistência, ou por empresas de 

consultorias, contratados pelo próprio produtor; por técnicos habilitados de cooperativas; de 

instituições do chamado terceiro setor (como organizações não governamentais) e ainda por 

meio de empresas integradoras, quando o produtor assina um contrato de integração. 

Desse modo, notamos que nas regiões Norte e Nordeste, os municípios que receberam 

orientação técnica não ultrapassam 10% seus estabelecimentos agropecuários, o que implica 

dizer que nestas áreas o consumo produtivo deste serviço é inexpressivo, a exceção de alguns 

municípios, casos pontuais, que receberam orientações técnicas em até 50% dos 

estabelecimentos agropecuários que possuíam, como no caso do município de Coruripe (AL), 

importante produtor de cana-de-açúcar e coco-da-baía. Ao passo que quase a totalidade dos 

municípios dessas duas regiões não recebeu orientação técnica entre 70% e até 90% dos 

estabelecimentos agropecuários. Evidencia-se assim que estes estados do Norte e Nordeste de 

fato se constituem enquanto as áreas do território que apresentam maior resistência às 

inovações científicas e informacionais da agricultura, salvaguardando-se os pontos e manchas 

que apresentam incipiente incorporação de tais inovações, como os serviços de assistência 

técnica, a exemplo do município de Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano, que se destaca 

na produção de soja e mais recentemente de algodão. 

 Já os municípios situados na região sul receberam orientação técnica em pelo menos 

25% dos estabelecimentos existentes, apresentando casos pontuais de municípios que tiveram 

acesso ao serviço em menor proporção. Não obstante, na região Sudeste, o sul do estado de 

Minas Gerais, sobretudo em razão da pecuária bovina leiteira e a produção de café, o noroeste 

paulista, com a fruticultura irrigada, o norte do estado de São Paulo, com a preponderante 

produção de laranja e cana-de-açúcar, e o Pontal do Paranapanema, tradicionalmente área de 

desenvolvimento da pecuária, apresentaram maiores acessos ao serviço de assistência técnica, 

de modo que podemos ainda notar a continuidade da atividade criatória que se estende para o 

leste do estado de Mato Grosso do Sul, comandado pelo município de Água Clara, que se 

destaca também na produção de grãos, sobretudo soja e milho. Além do município de Água 

Clara (MS), na região Centro Oeste, Sapezal (MT) é outro município, importante produtor de 

soja, que se destaca com mais da metade dos estabelecimentos agropecuários que receberam 

orientação técnica. 

Os esforços do Estado brasileiro, no que concerne à prestação dos serviços de 

assistência técnica, remontam à década de 1970, quando da criação da então EMBRATER, 

sucedida de tantas outras tentativas fracassadas. Desse modo, desde o ano de 2004, as 
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atividades de Assistência técnica e Extensão Rural passaram a ser coordenadas pela Secretaria 

da Agricultura Familiar (SAF), do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), através 

do Decreto nº 4.739, de 13 de junho de 2003. 

Nesse contexto, a nova Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(PNATER) tem por objetivo contribuir para uma ação institucional capaz de implantar e 

consolidar estratégias de desenvolvimento rural, estimulando a geração de renda e de novos 

postos de trabalho. Para tanto, visa potencializar atividades produtivas agrícolas voltadas à 

oferta de alimentos sadios e matérias primas, bem como apoiar estratégias de 

comercialização, tanto nos mercados locais, como nos mercados regionais e internacionais. 

Além de estimular a agroindustrialização e outras formas de agregação de renda à produção 

primária, assim como o desenvolvimento de atividades rurais não agrícolas (MDA, 2004). 

Fica evidente, portanto, que a compreensão de desenvolvimento rural adotada na 

PNATER ainda prioriza os aspectos econômicos, como a geração de renda e emprego, bem 

como ainda está profundamente vinculada à ideia de modernização e incorporação de novas 

tecnologias. Porém, concordamos com Locatel (2004) que tais iniciativas apesar de serem 

importantes, contraditoriamente, não são suficientes para promover de fato o 

desenvolvimento, tornando-se necessário que os técnicos e autoridades responsáveis pela 

elaboração de mecanismos de intervenção e políticas públicas não estejam restritos aos 

aspectos setoriais, mas que possam desvincular a ideia de desenvolvimento do mero 

crescimento econômico ou agrícola, avançando assim para o que propõe Sen (2000, p. 17) 

acerca do desenvolvimento, quando afirma que 

 

O desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão das 

liberdades reais que as pessoas desfrutam. O crescimento do Produto 

Nacional Bruto – PNB ou das rendas individuais obviamente pode ser muito 

importante como um meio de expandir as liberdades desfrutadas pelos 

membros da sociedade. Mas as liberdades dependem também de outros 

determinantes, como as disposições sociais e econômicas (por exemplo, os 

serviços de educação e saúde) e os direitos civis (por exemplo, a liberdade 

de participar de discussões e averiguações públicas). 

 

 É dessa maneira que podemos afirmar que os esforços empreendidos pelo Estado na 

implementação da PNATER não são suficientes, pois esta política foi elaborada levando em 

consideração os fracassos do processo de tecnificação agrícola brasileiro, no que concerne à 

seletividade com que se desenvolveu e se incorporou as novas tecnologias na agricultura, 

beneficiando principalmente os grandes empresários rurais. É por isso que os objetivos e 

iniciativas desta política vêm no sentido de compensar o público beneficiário da PNATER, 
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historicamente marginalizado, como “as populações de produtores familiares tradicionais, 

assentados por programas de reforma agrária, extrativistas, ribeirinhos, indígenas, 

quilombolas, pescadores artesanais e aquiculturas, povos da floresta, seringueiros” (MDA, 

2004). 

 Muito embora seja necessário reconhecer os avanços na elaboração da referida 

política, no que se refere aos esforços incipientes em substituir a prática convencional do 

modelo extensionista, pautado na transferência das inovações, por um enfoque metodológico 

e um paradigma tecnológico adequado aos interesses do público-alvo e às especificidades 

regionais. Devendo-se salientar, entretanto, que os avanços ocorreram apenas na concepção 

da PNATER, havendo uma grande distância entre o que a nova proposta preconiza e a 

operacionalização da política (LOCATEL e HESPANHOL, 2006). 

 No ano agrícola 2012/2013, o MDA dispôs de um total de R$ 22,3 bilhões para 

desenvolver suas ações, tendo destinado à Assistência Técnica e Extensão Rural recursos da 

ordem de R$ 542 milhões (MDA, 2014). Trata-se, portanto, da disponibilização de parcos 

recursos que comprometem o êxito da política, correspondendo a apenas 2,4% do total de 

recursos do ministério, podendo-se constatar a falta de infraestrutura das unidades da ATER 

nos municípios, a dificuldade de contratação e de capacitação dos agentes, bem como a 

dificuldade de realização de visitas técnicas dos agentes aos produtores rurais nos 

estabelecimentos agropecuários. 

Mediante este contexto, em dezembro de 2013, foi criada a Agência Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (ANATER), por meio da lei nº 12.897, com a finalidade 

de qualificar e ampliar os serviços de ATER no Brasil. Segundo informações do MDA 

(2014), estima-se que a agência contará inicialmente com 131 funcionários e um total de 

recursos de R$ 22 milhões, com previsão de um orçamento para 2014 de R$ 1,2 bilhão 

aproximadamente. 

Afirmamos que os investimentos feitos pelo Estado em assistência técnica e extensão 

rural são escassos por verificarmos as disparidades existentes na distribuição dos recursos 

financeiros para a agricultura, uma vez que entendemos que o Estado brasileiro tem assumido 

essa compreensão dicotômica acerca desse setor da economia, ao adotar uma política agrícola 

com uma clara divisão, que admite o que se convencionou chamar de “Agronegócio” e 

“Agricultura Familiar”. Como evidência disso, no ano agrícola 2012/2013, o aporte total de 

recursos para a agricultura foi de R$ 137,25 bilhões, no entanto foi destinado ao 

desenvolvimento do agronegócio ou agricultura empresarial o valor de 115,25 bilhões, isto é, 

o equivalente a 83,9% dos recursos ficou sob a administração do MAPA, ao passo que o 
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MDA recebeu recursos da ordem de 22,3 bilhões destinados à agricultura familiar, o que 

correspondeu a apenas 16,2% dos recursos (MDA, 2014; MAPA, 1996; 2014). 

Entretanto, é válido destacar que apesar de receber a menor parte dos recursos, esse 

grupo de produtores rurais que corresponde à chamada agricultura familiar, inclui 85% dos 

estabelecimentos agropecuários, ocupando uma área que compreende aproximadamente 30% 

das terras agricultáveis do território brasileiro, respondendo por 38% da produção 

agropecuária no país e totalizando 77% dos empregos gerados nesse setor. Ademais, são 

provenientes dessa agricultura familiar cerca de 60% da produção dos itens básicos da 

alimentação da população brasileira, assegurando o abastecimento do mercado interno, ao 

contribuir com quase a totalidade da produção de feijão, arroz, hortaliças, mandioca, milho e 

leite. É preciso que se ressalte ainda que cerca de 80% desses estabelecimentos de agricultura 

familiar no Brasil não possuem acesso adequado aos recursos e insumos produtivos, não 

podendo, portanto, ser considerado um modelo ineficiente, como muitos afirmam (IBGE, 

2006). 

Tais disparidades e contradições na política agrícola brasileira são expressas não só 

pela distribuição desigual dos recursos, mas também pela própria existência do MAPA e do 

MDA com suas respectivas prioridades. Concordamos, portanto, com Locatel (2004) e 

Hespanhol (2008) que as ações do poder público, por um lado, são direcionadas para 

beneficiar o grande capital nacional e transnacional, por meio das políticas agrícolas do 

Ministério da Agricultura, que visa o agronegócio, a partir do incentivo ao aumento da 

produtividade e competitividade. Por outro lado, são implementadas também as políticas de 

desenvolvimento rural pelo MDA, ainda que tais iniciativas sejam incipientes e inexpressivas, 

diante dos problemas existentes no campo brasileiro. 

 

3.2.2 Financeirização e integração da agricultura brasileira 

 

 O processo de financeirização da agricultura brasileira, isto é, a inversão crescente de 

capitais no processo produtivo, foi indispensável para a realização da nova forma de produzir 

nesta atividade. Não obstante, como ressaltam Santos e Silveira (2001, p. 132), 

 

A economia e o território não se organizam nem funcionam sem grandes 

somas de dinheiro, nas suas formas de crédito, empréstimos, numerário vivo, 

financiamentos, hipotecas, commodities, seguros e tantos outros 

instrumentos. Cria-se dessa forma uma dependência do sistema financeiro, 

que acaba invadindo todas as etapas da produção em sentido amplo, pois 

todas “precisam” dele, e todas constituem modos de acumulação de mais-

valia. 
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A agricultura não escapou a essa relação de dependência que destaca os referidos 

autores, pelo contrário, o território brasileiro, e em particular o seu uso agrícola, tornou-se 

cada vez mais obediente aos vetores externos de regulação dos investidores, subserviente à 

política de financiamento agrícola, tanto do Estado quanto das empresas (SANTOS, 2001). 

A essa expansão e consolidação do fenômeno do crédito, agora destinado não só às 

áreas urbanas, mas voltado para atender às demandas dos circuitos de produção agrícola, 

Santos (1996) denominou de creditização do território, em razão da necessidade de 

assalariamento da força de trabalho, bem como da necessidade de aquisição de máquinas, 

equipamentos e insumos de todos os tipos. 

No período histórico atual, os sistemas técnicos agrícolas incorporaram grandes 

conteúdos científicos e informacionais que, no dizer de Latour (1994), trata-se da 

incorporação de objetos híbridos, ou seja, que possuem uma constituição mista, em virtude da 

inseparabilidade entre as normas (de ordem jurídica, técnica, política, econômica) inerentes à 

sua concepção e ao seu uso, e a sua materialidade. Isto é, para Simondon (1958), a presença 

de objetos cada vez mais concretos e performáticos criou uma profunda dependência da 

agricultura aos agentes de financiamento, sobretudo em relação às grandes empresas. 

Corroborando com isso, Contel (2006) coloca que estes novos conteúdos agrícolas do 

território brasileiro tornaram necessárias novas operações financeiras para praticamente todos 

os agentes sociais envolvidos com essa agricultura científica, bem como este novo modelo 

agrícola contribuiu significativamente para a expansão e melhoria da rede bancária do país. 

Como bem explicita Delgado (1985), o Estado brasileiro atua como o principal agente 

financiador da agricultura brasileira. Mas somente em 1965, foi instituída uma política efetiva 

de crédito para a agricultura, por meio da lei 4.829/65, o Sistema Nacional de Crédito Rural 

(SNCR), que desde sua criação até a contemporaneidade não passou por interrupções, mas 

sua atuação, quase cinco décadas de existência, tem sido marcada por muitas mudanças e 

redirecionamentos na função de conduzir os financiamentos, em consonância não só com as 

diretrizes da política creditícia brasileira, formulada pelo Conselho Monetário Nacional 

(CMN), como também com a política econômica de desenvolvimento agropecuária, sob a 

regulação das empresas. 

Quanto à operacionalização do SNCR, as atribuições referentes às normas, 

coordenação e aplicação do crédito foram distribuídas entre o CMN, órgão deliberativo 

máximo do sistema financeiro nacional, desde 1964, e o BACEN, de modo que ao CMN 

coube estabelecer as normas operacionais e ao BACEN, por sua vez, coube atuar como órgão 
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de controle e de execução da política. Para Coelho (2001), o SNCR consolidou o crédito rural 

no Brasil, pois o orçamento fiscal da União passou a ser a fonte oficial de recursos, ao mesmo 

tempo em que permitiu a inserção dos bancos privados no sistema, diversificando as fontes de 

financiamento, incluindo desde os recursos próprios dos agentes até as aplicações 

compulsórias sobre os depósitos captados. Por essa razão, Comin e Müller (1986) e Rodrigues 

(1978) colocam que o sistema aumentou a cobertura do crédito rural, na medida em que a 

incorporação de toda a rede bancária ao sistema creditício ampliou o suprimento de recursos. 

O crédito agrícola é hoje operacionalizado por órgãos básicos, vinculados e 

articulados. São os órgãos básicos o Banco Central do Brasil (BACEN), o Banco do Brasil 

S.A. (BB), o Banco da Amazônia S.A. e o Banco do Nordeste S.A. (BNB). Os órgãos 

vinculados, por sua vez, compreendem o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES), os auxiliares (agências de fomento; bancos estaduais, inclusive de 

desenvolvimento; bancos privados; Caixa Econômica Federal – CEF –; cooperativas 

autorizadas a operar o crédito rural e sociedades de crédito, financiamento e investimento) e 

os incorporados (instituições integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo – 

SBPE). E, não obstante, são articulados os órgãos oficiais de valorização regional e entidades 

de prestação de assistência técnica, cujos serviços as instituições financeiras utilizam em 

conjugação com o crédito, por meio do estabelecimento de convênio (RAMOS e MARTHA 

JUNIOR, 2010). 

 Como se pode notar, a distribuição do crédito rural é feita de maneira seletiva espacial 

e setorialmente. Isto porque os recursos estão concentrados em determinadas áreas do 

território brasileiro, as quais são voltadas prioritariamente para a produção de commodities. 

No cartograma 03, podemos observar que em quase a totalidade dos municípios brasileiros, 

somente um total entre 5% e 25% dos estabelecimentos agropecuários existentes obtiveram 

financiamento, no entanto, os valores obtidos foram pouco expressivos. Ao passo que houve 

concentração dos recursos do crédito rural nas áreas em que se produz soja, como no sul do 

Maranhão, oeste baiano, porção central de Mato Grosso e nordeste de Mato Grosso do Sul. 
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Cartograma 03 – Brasil: Distribuição do crédito rural, 2006

Fonte: Elaboração própria com base em IBGE (2006). 
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 Notamos também que há no estado de São Paulo, maiores volumes de crédito rural na 

área de desenvolvimento da fruticultura, noroeste paulista, bem como na porção central do 

estado com a produção de laranja e cana-de-açúcar, principalmente. No Nordeste, em toda a 

faixa litorânea, verificamos os investimentos feitos na produção de cana-de-açúcar e coco-da-

baía, predominantemente, destacando-se a porção sudeste do Rio Grande do Norte. 

Nestas áreas do território brasileiro, anteriormente mencionadas, o acesso ao crédito 

ocorre em maiores proporções, pois estas são as áreas destinadas majoritariamente à produção 

de lavouras para exportação, na lógica produtivista do agronegócio, o que revela a priorização 

do Estado em beneficiar os grandes grupos econômicos, em detrimento dos segmentos sociais 

e áreas do território que garantem o abastecimento do mercado interno. Como bem explica 

Graziano da Silva (1981; 1988), se por um lado o crédito rural subsidiado desencadeou o 

aumento e a diversificação da produção agrícola, por outro ampliou as desigualdades 

históricas do campo brasileiro, criando o que o autor qualificou como “modernização 

conservadora” da agricultura brasileira, uma vez que privilegia um modelo de financiamento 

que beneficia, majoritariamente, aos grandes produtores e às empresas ligados a uma prática 

agrícola, pautada na grande propriedade e na monocultura. 

Uma evidência da má distribuição dos recursos entre as categorias de produtores, dada 

a priorização dos segmentos sociais vinculados diretamente ao agronegócio, foi a criação em 

1996 do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), instituído 

pelo decreto de Lei número 1.949/96, com o intuito de possibilitar o acesso ao crédito com 

juros acessível para o custeio da produção, como também para assegurar os investimentos na 

produção agrícola de pequeno porte (SARON e HESPANHOL, 2013). 

 Quando de sua criação, o PRONAF desenvolvia somente ações relativas à concessão 

de crédito para custeio da produção agrícola, uma vez que o SNCR não o fazia a contento, no 

que concerne a esta produção de pequeno porte, a que o Estado denomina de agricultura 

familiar, entretanto, a partir de 1997 o referido programa passou a disponibilizar recursos 

também para outras finalidades, como investimentos e infraestrutura (SCHNEIDER et al, 

2004; MATTEI, 2001; 2005). 

De acordo com o MDA, no ano de 2012, foi destinado à execução do Programa um 

total de aproximadamente 1,5 bilhão de reais, distribuído entre as linhas e grupos do 

PRONAF, que compreendem o Pronaf Custeio; Pronaf Investimento (Mais Alimentos); 

Microcrédito Rural; Pronaf Agroecologia; Pronaf Mulher; Pronaf ECO; Pronaf ECO Dendê; 

Pronaf ECO Seringueira; Pronaf Agroindústria; Pronaf Semiárido; Pronaf Jovem; 

Pronaf Floresta; Pronaf Custeio e Comercialização de Agroindústrias Familiares; 
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Pronaf Cota-Parte; Pronaf Investimento para a Reforma Agrária; Pronaf Custeio para a 

Reforma Agrária. 

Assim, os recursos provenientes do PRONAF são distribuídos por meio do Seguro da 

Agricultura Familiar (SEAF); do Programa Garantia-Safra; do Programa de Garantia de 

Preços da Agricultura Familiar (PGPAF); do Programa de aquisição de alimentos (PAA); do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); da Assistência Técnica e Extensão 

Rural (ATER); do Programa Garantia de Preço Mínimo (PGPM) e do Fomento às atividades 

produtivas rurais do Plano Brasil sem Miséria, juntamente com o Ministério de 

Desenvolvimento Social (MDS). O PRONAF tem abrangência nacional e possibilita a 

aquisição de máquinas e insumos produtivos agrícolas por parte dos produtores. 

É dessa maneira que verificamos que o Estado, por meio da política creditícia, atua 

como principal responsável, em grande medida, pela incorporação ao território brasileiro de 

uma tecnoesfera, a partir da criação de uma infraestrutura que viabilizou o desenvolvimento 

da agricultura (como rodovias, portos, armazéns, e o próprio maquinário agrícola) 

inseparavelmente da difusão de uma psicoesfera, pautada na ideologia do consumo, do 

crescimento econômico e do desenvolvimentismo (SANTOS, 1996; FREDERICO, 2009). 

Desse modo, reconhecemos o papel central que o Estado brasileiro exerce no 

financiamento da agricultura, mesmo que possamos observar uma nova tendência desde a 

década de 1980, em que paulatinamente o Estado não só se manteve na condição de principal 

gerador dos recursos para o crédito rural, como também passou a buscar fontes alternativas 

para o crédito, ao ampliar a atuação dos agentes privados no financiamento agrícola. 

Estratégia adotada em razão de alguns eventos, como o agravamento do processo 

inflacionário e a crise fiscal do Estado, eventos estes que conduziram a uma mudança nas 

formas atuais de intervenção no setor agrícola, por meio da adoção de políticas neoliberais 

(privatizações, concessões, diminuição de subsídios e maior abertura comercial), juntamente a 

um novo paradigma produtivo dominante (devido ao uso intenso das tecnologias da 

informação), o que desencadeou novas formas de relações entre os agentes da produção. 

Conforme explicitam Aguiar (1993) e Frederico (2009), as novas empresas financeiras 

e os fundos de pensão não estão mais apenas interessados em garantir a venda futura das 

mercadorias a um preço fixo, estão interessados em expandir a margem de lucro justamente 

com o aumento dos preços em curto prazo, por meio da especulação financeira, tornando o 

mercado ainda mais volátil. Nessa perspectiva, algumas empresas de processamento e 

investidores comumente realizavam a compra antecipada da produção junto aos agricultores, 

com o intuito de assegurar a venda dessas mercadorias no mercado futuro, uma vez que desta 
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maneira tais empresas ficavam protegidas das oscilações constantes dos preços das 

commodities. 

As grandes empresas financeiras, na contemporaneidade, optam por comprar títulos 

indexados a produtos agrícolas nas bolsas de commodities de futuro do mundo, a fim de 

esperar a valorização futura das mercadorias. O capital empregado na compra de tais títulos é 

repassado aos produtores agrícolas, e estes utilizam para custeio e comercialização da 

produção. Cada vez mais os especuladores, administradores de fundos de investimentos, 

fundos de pensão têm sido atraídos para as bolsas, em virtude das grandes possibilidades de 

ganhos nestes mercados, evidenciando o papel central que o uso da informação como recurso 

assume no período atual, informação esta que não está restrita à etapa de produção 

propriamente dita, mas que possibilita a formação e negociação de preços em tempo real 

(Figura 07). 

São diversas as bolsas de negociação de commodities no mundo, tais como a 

CBOT/CME em Chicago, a NYBOT/ICE em Nova York, a KCBT em Kansas City, a LME 

em Londres. Já no Brasil, por sua vez, os negócios estão concentrados na Bolsa de 

Mercadorias e Futuro (BM&F), a qual recentemente, em 2008, fundiu-se com a antiga Bolsa 

de Valores de São Paulo (Bovespa), sendo o país um importante produtor e exportador de 

commodities agrícolas, com destaque para o farelo de soja, suco de laranja, etanol e açúcar 

(BM&FBOVESPA, 2014).  

 

Figura 07 – Negociação de preços de commodities agrícolas (milho futuro) 

 

Fonte: BM&FBOVESPA, 2014. 

 

Desde 2004, com a criação de diversos títulos pelo governo federal, como o 

Certificado de Depósito Agrícola (CDA), Warrant Agropecuário (WA), Certificado de 
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Direitos Creditórios do Agronegócio (CRA) e Letra de Crédito do Agronegócio (LCA), 

aprofundou-se o elo de dependência entre o agronegócio com o mercado financeiro, 

possibilitando que grandes investidores estrangeiros participem também do financiamento da 

produção agrícola brasileira (BACHA e SILVA, 2005). 

O CDA consiste em um título de promessa de entrega do produto agropecuário 

depositado em armazém; o WA corresponde a um título de crédito, conferindo valor de 

penhor sobre o produto escrito no CDA. Todos esses títulos são emitidos simultaneamente 

pelo armazenador, imediatamente após o produtor depositar as mercadorias nos armazéns, e 

são registrados nas bolsas de valores (na BM&FBOVESPA), ficando depositados sob 

custódia e aguardando a sua negociação eletrônica. Não obstante, o comprador do CDA que 

desejar retirar a mercadoria deve liquidar o WA. É por meio de mecanismos como estes que 

os armazenadores adquirem o direito de negociar diretamente o produto, tornando os 

armazéns e silos verdadeiras casas de negócio (BRASIL, 1994; BACHA e SILVA, 2005). E o 

mecanismo de LCA, especificamente, tem por objetivo ampliar a disponibilidade de capital 

para estas empresas do agronegócio e do financiamento, assim como permitir a estes 

investidores a negociação de seus recebíveis diretamente com o próprio produtor agrícola, de 

maneira que todas as operações realizadas têm como lastro as CPRs emitidas pelos bancos e 

empresas aos produtores (BRASIL, 1994). 

Todavia, torna-se necessário ressaltar que possuir vantagens comparativas num mundo 

com mercados globais não garante que a potencialidade de integração brasileira no mercado 

internacional seja efetivada. Para assegurar uma trajetória consistente de crescimento 

econômico, é necessário também que se criem vantagens competitivas na produção, 

comercialização e logística de transportes (SILVEIRA, 2002; 2011). 

 

3.2.3 Logística e sistemas técnicos agrícolas 

 

Consideramos que as estratégias que permitem maior capilaridade e fluidez ao 

território constituem a logística. Na busca pela compreensão do conteúdo geográfico do termo 

logística, Castillo (2007) propõe defini-lo como um conjunto de competências de um dado 

território. Nessa abordagem, a logística possui três principais esferas: a infraestrutural 

(compreendendo os modais de transporte, os armazéns, os centros de distribuição, etc.), a 

institucional (através das normas, ordens, existência de agências reguladoras, estabelecimento 

de parcerias público-privadas) e a estratégica (conhecimento específico dos prestadores de 

serviço acerca do setor). Quando tais aptidões estão concentradas no território, estas 
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asseguram maior competitividade às empresas e investimentos nos diferentes circuitos 

espaciais produtivos, acirrando também a competitividade entre lugares (CONTEL, 2006; 

CASTILLO e FREDERICO, 2010b). Não obstante, Santos e Silveira (2001, p. 261) ratificam 

a necessidade de criação de infraestrutura no território quando afirmam que 

 

uma das características do presente período histórico é, em toda parte, a 

necessidade de criar condições para maior circulação dos homens, dos 

produtos, das mercadorias, do dinheiro, da informação, das ordens etc. Os 

países distinguem-se, aliás, em função das possibilidades abertas a essa 

fluidez. Por isso um dos capítulos mais importantes a todos eles é a produção 

do seu equipamento, isto é, da criação ou aperfeiçoamento dos sistemas de 

engenharia que facilitam o movimento. 
 

De acordo com Ballou (1993), o sistema logístico envolve, dentre outras atividades, o 

transporte, gestão de estoques, processamento de pedidos, compras, armazenagem, manuseio 

de materiais, embalagem e programação da produção, sendo o transporte o que representa o 

elemento mais importante no custo operacional logístico. É nessa perspectiva que Silveira 

(2007), ao tratar destes sistemas de engenharia que permitem a fluidez do território, defende 

que a “rigidez” de um modal de transporte, em muitos casos, obriga a utilização de outros 

modais (rodoviário, hidroviário, ferroviário e aeroviário). Essa integração entre os diferentes 

modais é chamada de transporte multimodal, isto é, a necessidade de integração entre os 

diversos modais aumenta a eficiência das redes técnicas de transportes para a circulação de 

pessoas e mercadorias, de modo que a logística possibilita a escolha de melhores rotas, menor 

tempo de percurso, evitando vias com pedágios, armazenando, tratando de burocracias, como 

o pagamento de impostos (Gráfico 01). 

 

Gráfico 01 – Participação dos distintos modais de transportes no Brasil 

 
Fonte: Ministério dos Transportes, 2011 (Adaptado). 
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A existência de modais com integração consolidada diminui os custos e permite a 

realização dos lucros em tempo diminuído. Sendo assim, a integração dos modais rodoviário, 

ferroviário e hidroviário se faz essencial para que uma boa estratégia de escoamento seja 

alcançada, visto que estes três são reconhecidamente apropriados para os produtos do setor 

agropecuário. Além destes, é possível notar a opção mais recente de uso do transporte por 

meio de um sistema de dutos, que apesar de no Brasil se voltar essencialmente para o gás 

natural, faz parte de uma estratégia de escoamento da produção de etanol. 

Esta preocupação com a logística no período atual emerge enquanto uma demanda das 

empresas, principais beneficiadas, mas também consiste em uma estratégia do Estado, que 

visa o aumento da competitividade e da fluidez do território, na medida em que os grandes 

investimentos em infraestrutura ocorrem a partir do estabelecimento de parcerias público-

privadas (privatizações, concessões de serviços públicos a empresas privadas). Os 

investimentos são voltados para a criação de infraestruturas no território, incluindo energia 

elétrica, telecomunicações, abastecimento de água, saneamento básico e transportes e no que 

concerne especificamente aos investimentos em redes técnicas de transportes, estes são 

destinados principalmente ao escoamento da produção agrícola e agroindustrial, em direção 

aos principais centros consumidores (nos estados da região concentrada) e aos terminais 

portuários para a exportação (FLEURY, 2001; CASTILLO, 2007). 

Contudo, o transporte brasileiro apresenta grande dependência do modal rodoviário, o 

qual possui uma participação expressiva de cerca de 60% na matriz dos transportes do Brasil, 

seguido por cerca de 20% do modal ferroviário, mostrando que o baixo planejamento 

logístico brasileiro, que prioriza os fixos rodoviários, interfere negativamente no custo de 

transporte e logística sobre o produto final (Mapa 04). Conforme Silveira (2008, p. 6), os 

fluxos rodoviários são marcados por muitos gargalos, a exemplo disso, aproximadamente 

46% dos caminhões que transportam cargas no Brasil, por vezes, trafegam vazios, pois os 

mesmos saem abastecidos para o destino e voltam vazios para a origem o que “aumenta a 

concorrência dos fretes, impossibilita a frequente renovação da frota, estende a manutenção 

do veículo, aumenta o tráfego nas rodovias (interferindo na fluidez e causando acidentes), 

aumenta também os custos de manutenção dos fixos rodoviários”. 
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Mapa 04 – Brasil: Transporte multimodal 

Fonte: Ministérios dos Transportes, 2011. 

 

O modal ferroviário, por sua vez, também se apresenta enquanto uma boa alternativa 

para o escoamento da produção agrícola, pois possui uma capacidade de transportar grandes 

volumes e uma excelente eficiência energética, tornando-se ideal para os casos em que são 
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necessários deslocamentos de longas distâncias, de modo que seu uso poderia ampliar a 

circulação no Brasil e permitir a integração com os países vizinhos. No entanto, existem 

restrições ao uso deste modal de transporte, por razões como a privatização de certas ferrovias 

que se tornaram de uso exclusivo de determinadas empresas, em detrimento do conjunto da 

sociedade e do planejamento do território nacional. Além disso, para que este modal pudesse 

ser mais utilizado, seria necessário realizar algumas adaptações para permitir a integração 

com outros modais, por exemplo, compatibilizar os diferentes tipos de bitolas de trilhos 

existentes. 

Ademais, as hidrovias também constituem as modalidades de transporte utilizadas 

para o escoamento da produção agrícola, em especial pelo baixo custo de implantação e de 

manutenção, em relação às modalidades rodoviária e ferroviária, o que implica diretamente na 

redução dos custos de exportação, bem como pela elevada capacidade de transporte. 

Entretanto, as hidrovias possuem estrutura bastante rígida porque sua utilização exige que o 

usuário esteja localizado em suas margens ou utilize outra modalidade de transporte 

combinadamente até a hidrovia, o que requer instalações e equipamentos para transbordo. 

Além disso, tendo em vista os desníveis em alguns trechos de rios, podem ser necessários 

investimentos elevados para tornar as hidrovias navegáveis ao longo de percursos maiores, 

como a construção de eclusas e de balsas (GOEBEL, 1996). 

O transporte intermodal ou multimodal apenas evidencia que os objetos geográficos, 

conforme Santos (1996, p. 219), são relacionais, na medida em que se apresentam enquanto 

verdadeiros sistemas técnicos, em que os objetos criados apresentam interdependência de 

outros objetos que viabilizem seu funcionamento, havendo uma solidariedade não só entre 

objetos técnicos complementares, mas também entre os agentes que fazem uso destes 

equipamentos. A redutibilidade dos objetos técnicos pode ser observada, por exemplo, através 

do uso combinado de armazéns, frigoríficos, balanças, caminhões, contêineres, navios, 

guindastes, empilhadeiras e de todos os equipamentos necessários para a circulação das 

mercadorias, visto que 

 

cada objeto é, em si mesmo, um sistema, funcionando sistematicamente. Um 

grande supermercado ou Shopping Center seriam incapazes de existir se não 

fossem servidos por vias rápidas, estacionamentos adequados e acessíveis, 

sistemas de transportes públicos com horários regulares e conhecidos e se, 

no seu próprio interior, as atividades não estivessem subordinadas a uma 

coordenação. Esse é o caso dos grandes edifícios, dos armazéns, dos silos 

etc. Os portos, a rede rodoviária de um país, e, sobretudo, a rede ferroviária 

são exemplos de objetos complexos e sistêmicos. 
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E como estes sistemas de engenharia do território brasileiro voltados à circulação de 

mercadorias, e em particular de produtos agrícolas, são dotados de técnica, ciência e 

informação, elementos inerentes às atuais necessidades da produção, a informática e os 

modernos meios de telecomunicação se tornaram aliados importantes da logística e do 

transporte intermodal, ao facilitarem o controle e o planejamento das operações. É assim que 

verificamos o uso cada vez mais comum de ferramentas que permitem a transmissão 

instantânea dos dados entre o computador dos operadores de transporte e as empresas 

usuárias; uso de modernas tecnologias de compatibilização de cargas, principalmente a 

conteineirização, na qual o acondicionamento das mercadorias é feito em uma unidade de 

carga (o contêiner) com dimensões padrão, em medidas inglesas, o que viabilizou a expansão 

do transporte intermodal mundialmente. Segundo Ballou (1993), o contêiner padrão é uma 

peça de equipamento transferível para todos os modais de transporte de superfície, com 

exceção dos dutos, podendo ser utilizado com a combinação navio-caminhão, por exemplo. 

Em muitos casos, apenas um operador se responsabiliza, perante o usuário, por todas 

as etapas do transporte, da origem ao destino. Estas são empresas armadoras, que não 

gerenciam a operação da frota nem possuem frota própria, apenas veículos pequenos para 

distribuição. A redução de custos que tais armadoras obtêm decorre dos ganhos de escala e 

eficiência que passam a ter, quando emitem um documento de conhecimento de transporte 

cobrindo todo o trajeto, denominado “Through Bill of Lading”. No geral, estas armadoras 

possuem escritórios e/ou representantes localizados em várias partes do mundo, de modo a 

acompanhar o transporte (GOEBEL, 1996). 

É necessário que o operador possua conhecimento específico em transporte intermodal 

para que a carga sob sua responsabilidade possa ser transferida de um modal de transporte 

para outro, sem que haja nenhuma interrupção no fluxo. Isto é, faz-se necessária uma 

excelente integração dos modais utilizados em sequência, pois a ocorrência de atrasos ou 

problemas operacionais nos pontos de transferência da carga pode gerar ociosidade dos 

veículos, equipamentos e instalações, atrasos na entrega, bem como pode provocar 

congestionamentos posteriores, notadamente em ferrovias e portos (GOEBEL, 1996; 

FIGUEIREDO, 2014). E, no caso específico das mercadorias agrícolas, em especial o 

transporte de alimentos perecíveis, deve atender a um conjunto de normas, quanto à higiene, 

controle de temperatura e outras especificidades que aumentam o custo de transporte e de 

armazenamento. 

Os portos, por sua vez, também constituem importantes elementos do sistema logístico 

e o Brasil, que possui uma costa de 8,5 mil quilômetros navegáveis, dispondo de um setor 
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portuário que movimenta anualmente em torno de 700 milhões de toneladas de mercadorias, 

ou seja, 90% das exportações brasileiras são feitas pelos portos. É assim que o sistema 

portuário brasileiro é composto por um total de 37 portos públicos (marítimos e fluviais), 

além de 42 terminais de uso privativo e 3 complexos portuários operando sob concessão à 

iniciativa privada (SEP – Ministério de Transportes, 2014). 

Os portos são exemplos de objetos que demandam um conjunto de outros objetos para 

o seu funcionamento, como as vias de circulação, instalações para armazenagem de cargas, os 

aparatos logísticos, aparelhagem para carga e descarga de mercadorias dos navios, podendo-se 

elencar os berços de atracação, navios, os armazéns e frigoríficos, as balanças, pátios, 

empilhadeiras de diversos tipos, guindastes (ORNELAS, 2008; GÓES, 2002; FIGUEIREDO, 

2010). 

Portanto, cada porto, constituído da combinação entre todos os seus equipamentos 

específicos e da configuração territorial disponível em cada lugar, tem na sua localização o 

intuito de desempenhar a concretização da intencionalidade com a qual foi criado, isto é, de 

designar a função predeterminada de movimentação das mercadorias e, por essa razão Santos 

e Silveira (2001, p. 124) afirmam que, muitas vezes, um “sistema de engenharia é 

reorganizado em função das grandes empresas que escolhem localizações de modo a contar 

com portos quase privativos”. Nessa perspectiva, no Brasil, os principais portos, em termos de 

infraestrutura disponível e volume de exportação de produtos agrícolas, estão situados nos 

estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. 

Essa concentração de portos, em melhores quantidade e qualidade, nos estados que 

compõem a Região Concentrada pode ser explicada, em grande medida, “pelas novas 

condições técnicas e políticas que os territórios nacionais oferecem. A uma base material 

adequada para aumentar a fluidez territorial, soma-se uma base normativa que facilita a 

porosidade do território a partir de regulações flexíveis” (ARROYO, 2006, p. 15). 

Podemos, dessa maneira, verificar que a existência e o uso desses equipamentos e 

modais de transportes evidenciam a expansão seletiva do meio técnico-científico-

informacional no Brasil, na medida em que o próprio território exige sistemas de ação do 

Estado e das empresas para a construção de sistemas de objetos que possibilitem a integração 

nacional, esta última somente alcançada a partir do crescente conteúdo informacional nos 

sistemas técnicos do território. 

É por essa razão que a logística e a criação de uma infraestrutura voltada para a 

circulação das mercadorias, em especial a de produtos agrícolas, cada vez mais se tornam algo 

de responsabilidade e domínio das empresas. Essas grandes empresas do agronegócio 
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brasileiro têm atuado não só no processamento agroindustrial, mas também no 

armazenamento, comercialização e exportação da produção, pois possuem armazéns e silos, 

empresas de comercialização dos produtos agrícolas e seus derivados, bem como atuam no 

transporte rodoviário, ferroviário, hidroviário, possuem terminais em portos (fluviais e 

marítimos), escritórios exportadores, centros de distribuição. Não obstante, estabelecem 

parcerias com outras empresas que atuam especificamente no segmento da logística, como as 

armadoras (CASTILLO, 2007; LOCATEL, 2012). 

A existência de uma rede armazenadora também constitui importante elemento da 

logística e interfere diretamente no escoamento das safras, bem como nas políticas de 

abastecimento e de expansão da produção agrícola. Frederico (2009, p. 27) sustenta que o 

descompasso entre a sazonalidade da produção e o seu consumo constante “promove, caso 

não se tenha uma capacidade estática de armazenamento suficiente para a formação de 

estoques reguladores, uma flutuação dos preços dos produtos”. 

Esta rede armazenadora no Brasil é composta por armazéns convencionais (instalações 

em compartimento único para proteção e guarda de mercadorias embaladas em sacos, fardos e 

caixas); armazéns graneleiros e granelizados (unidades armazenadoras em que é possível 

realizar a limpeza, a secagem e a guarda dos grãos); os silos (instalações que podem ser 

projetadas tanto para permitir a facilidade e rapidez no abastecimento e esvaziamento da 

unidade, quanto para especificamente a prática de ensilagem, que é um método de 

fermentação e conservação das qualidades nutritivas da forragem, requerendo condições 

adequadas das instalações); além dos armazéns infláveis (de caráter emergencial, mas com 

baixa qualidade, estas são muito comuns nas áreas de expansão da fronteira agrícola moderna 

do território brasileiro) (Figura 08 e 09). Tais unidades armazenadoras podem pertencer às 

grandes empresas ou serem públicos, podem estar situados nos estabelecimentos 

agropecuários ou em portos, mas o ideal é que estejam próximos às principais vias de acesso. 
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Figura 08 – Silo graneleiro do Grupo 

Algar Agro 

Figura 09 – Armazém inflável

 
Fonte: Acervo do Autor, 2012. Fonte: Pistelli, 2014. 

  

 Os armazéns e silos são de fundamental importância porque asseguram maior 

qualidade das mercadorias agrícolas, na medida em que a etapa de armazenamento é feita em 

locais adequados, sendo realizada a secagem e limpeza dos grãos para evitar sua rápida 

deterioração e a conservação da forragem, não só durante a safra, mas também de excedentes 

não comercializados de safras anteriores, evitando também que os produtores façam uso do 

transporte com elevado custo, como no período de safra. Além disso, torna-se possível a 

obtenção de linhas de crédito específicas para a criação de infraestrutura pré-comercialização, 

como o programa MODER INFRA, operacionalizado pelo BNDES. 

 No Censo Agropecuário de 2006 do IBGE, foram considerados os silos para guarda de 

grãos embalados, a granel e/ou em espigas, sobretudo de soja e milho forrageiro, mas também 

de frutas, legumes, carnes, rações, peixes e café em grãos. Também foram contabilizados os 

silos para armazenamento exclusivo de silagem para garantir a alimentação animal 

(Cartograma 04), de modo que para a elaboração do cartograma 04 consideramos a existência 

de estabelecimentos agropecuários que possuíam silos e armazéns, em relação ao total de 

estabelecimentos agropecuários existentes no município. 

 A maior parte dos municípios brasileiros não possui silos ou armazéns no interior das 

propriedades rurais e nesses casos, conta-se principalmente com os armazéns da Companhia 

Nacional de Abastecimento (CONAB). Além disso, parte considerável dos municípios 

brasileiros tem apenas entre 5% e 10% dos seus estabelecimentos agropecuários dispondo de 

silos, estes situados em sua maioria na porção centro-norte do país. 
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Cartograma 04 – Brasil: Distribuição espacial dos silos, 2006

Fonte: Elaboração própria com base em IBGE (2006). 
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 Conforme verificamos, no estado do Acre, destacam-se, em quantidade de 

estabelecimentos com silos, os municípios de Feijó, com produção de grãos, sobretudo milho 

e arroz; o município de Tarauacá, que vem ampliando a pecuária bovina e o município de 

Brasiléia, que conta com a existência de silos graneleiros para guarda de milho, 

principalmente para alimentação animal. Estes municípios até 50% de seus estabelecimentos 

possuem silos. No estado do Pará, por sua vez, há destaque para o município de Bannach, no 

qual aproximadamente 70% dos estabelecimentos existentes no município dispõem de silos 

no seu interior, voltados predominantemente para a guarda de frutas. 

 Há uma concentração de municípios que possuem acima de 50% dos seus 

estabelecimentos com silos também na porção central do estado do Ceará, no oeste do estado 

do Rio Grande do Norte e na porção central do estado da Paraíba, concentração esta que pode 

ser explicada em grande medida pela atividade criatória, de rebanhos bovinos e caprinos. 

 Também podemos visualizar um verdadeiro corredor de escoamento da produção, 

incluindo a agrícola, no estado de Goiás, que apresenta uma concentração da existência de 

silos e armazéns, pois este estado se constitui enquanto um nó estratégico de integração com 

as principais rotas logísticas de distribuição de cargas do país, com abrangência nacional e 

internacional, destacando-se o município de Anápolis, considerado o principal centro logístico 

do Centro-Oeste brasileiro, pois está situado em um ponto estratégico, que em um raio de 

pouco mais de 1.200 quilômetros, encontra quase 75% do mercado consumidor brasileiro, 

com acessos privilegiados a cidades importantes, como Goiânia (capital do estado, a 53 km), 

Brasília (capital federal, a 140 km), São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, 

Curitiba, Campo Grande, Cuiabá e Palmas (SEGPLAN, 2014). 

 O referido estado recebe parte considerável da produção de grãos dos estados da 

região norte, sobretudo do estado de Tocantins, pois dispõe de um ramal ferroviário (a 

Ferrovia Centro-Atlântica – FCA) e toda sua infraestrutura de transportes está relacionada 

com o Distrito Agroindustrial e o Porto Seco (Estação Aduaneira do Interior), bem como com 

a recente adequação do Aeroporto Civil de Anápolis para um aeroporto de cargas. 

 Com relação ao estado de Minas Gerais, a concentração de unidades armazenadoras 

decorre do fato de que este estado responde por 27,5% de toda a produção leite do país e em 

torno de 73% da produção de leite da região sudeste (IBGE, 2006). Este estado se apresenta 

como uma importante bacia leiteira, tradicionalmente famosa pela produção de queijos de 

qualidade (criação de certificação de origem controlada para queijos), em parte resultante da 

capacidade organizativa dos produtores que se articulam em associações e cooperativas, mas 

também em razão da adesão dos produtores ao sistema de integração agroindustrial, que tem 



104 

 

exigido maiores investimentos em qualidade e volume da produção. Recentemente, os queijos 

produzidos em Minas gerais foram reconhecidos como Patrimônio Imaterial da Cultura 

Brasileira (IPHAN), tendo o governo do referido estado criado cinco certificações de origem 

para os queijos: Cerrado, Canastra, Araxá, Serro e Campo das Vertentes. 

 Além de todos os grandes sistemas técnicos presentes no território brasileiro, tais 

como os modais de transporte e os portos, comuns ao uso de agentes sociais envolvidos com 

outras atividades econômicas e práticas sociais, o desenvolvimento da agricultura demanda 

também sistemas técnicos específicos, como os armazéns e silos, além do uso crescente de 

máquinas e equipamentos agrícolas (Cartogramas 05 e 06). 

 No que concerne à distribuição dos equipamentos agrícolas, consideramos os arados, 

grades e/ou enxadas rotativas, roçadeiras, semeadeiras, colheitadeiras, pulverizadores e 

atomizadores, adubadeiras e/ou distribuidoras de calcário e as ceifadeiras, a partir da relação 

entre os estabelecimentos agropecuários no município que possuíam estes equipamentos e o 

número total de estabelecimentos agropecuários existentes no município. Não obstante, 

consideramos não só a quantidade de tratores disponíveis por município no Brasil, mas 

também a relação entre a área plantada total no município e o total de tratores, propondo 

assim um índice de tratorização, identificando-se a proporção de área plantada por trator.  

De maneira geral, podemos afirmar que o consumo de equipamentos agrícolas e de 

tratores nos estabelecimentos agropecuários ocorre de maneira pulverizada, de modo que em 

praticamente todos os municípios existem estabelecimentos que possuem tais equipamentos e 

tratores. Todavia, essa distribuição não é proporcional, refletindo o acesso diferenciado dos 

produtores a esses bens de produção. 
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Cartograma 05 – Brasil: Distribuição dos equipamentos agrícolas, 2006 

Fonte: Elaboração própria com base em IBGE (2006). 
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Cartograma 06 – Brasil: Índice de Tratorização da Agricultura, 2006

Fonte: Elaboração própria com base em IBGE (2006). 
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 Verifica-se que existe no Brasil claramente uma desigualdade no acesso, por parte dos 

diferentes produtores agrícolas, aos equipamentos e tratores, o que evidencia a concentração 

espacial e setorial do emprego da técnica na agricultura, conforme aponta Elias (2006), que 

privilegia áreas do território, lavouras e categorias de produtores. Nesse contexto, há sim uma 

nova forma de produção e de regulação na agricultura, notadamente marcada pela densidade 

de sistemas técnicos com elevados conteúdos científico e informacional no território, muito 

embora seja necessário ressaltar que esse processo de tecnificação da agricultura venha 

ocorrendo de maneira incipiente e pontual. 

 Consideramos aqui os equipamentos grades, enxadas, arados, pulverizadores, 

roçadeiras e semeadeiras. Fica evidente a concentração do consumo produtivo de 

equipamentos nos estados da Região Concentrada, em que quase todos os municípios têm em 

torno de 50% a 70% dos estabelecimentos agropecuários dispondo de tais equipamentos 

agrícolas. Além desta, toda a área de produção de soja no país, sobretudo no estado de Mato 

Grosso também apresenta elevados níveis de tecnificação agrícola, com municípios que 

possuem entre 70% e até 90% de estabelecimentos agropecuários com equipamentos. 

 Com relação ao uso de tratores na produção agrícola, os estados de Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e norte de Mato 

Grosso do Sul apresentam os melhores índices, uma vez que grande parte dos municípios 

situados nesses estados possui 1 trator para até 25 hectares de área plantada (com lavouras 

permanentes, temporária e/ou forragem). No estado de São Paulo mais especificamente, 

sobressai o município de Marília, o qual possui uma área plantada total de 7.495 hectares e 

dispõe de 1 trator para cada 12 hectares cultivados. Outro município desse estado que se 

destaca é o de Pompéia, situado na região administrativa de Marília, que consiste em um dos 

maiores polos de produção de implementos agrícolas do país, com um total de 4.433 hectares 

de área plantada e 1 trator para cada 20 hectares cultivados. 

 Com relação ao estado de Mato Grosso, particularmente, os municípios de Sapezal, 

Sinop e Sorriso apresentam elevadas produção e produtividade, consumindo em grande escala 

os equipamentos agrícolas, principalmente, semeadeiras e colheitadeiras autopropelidas, que 

efetuam as etapas de plantio e a colheita de maneira semiautônoma, e por essa razão estes 

municípios não apresentam grande necessidade de consumo de tratores. Já no caso da região 

Nordeste, as áreas que apresentam maiores usos de tratores na produção correspondem ao sul 

de Sergipe, alto-oeste do Rio Grande do Norte, os municípios do polo Petrolina-PE/Juazeiro-

BA e os municípios de Luís Eduardo Magalhães e Barreiras, no oeste baiano. E em toda a 

área de expansão da fronteira agrícola moderna, o consumo tanto de tratores como dos demais 
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equipamentos ocorre ainda de maneira incipiente, porém acelerada, com destaque para o norte 

do Mato Grosso, toda a porção leste do Pará e o estado de Tocantins. Além disso, vale 

salientar que em alguns casos pontuais de municípios situados na região amazônica, 

sobretudo naqueles em que a principal prática é o extrativismo, como a área plantada total é 

reduzida, um pequeno número de tratores já sugere um alto índice de tratorização. 

 De maneira plausível, podemos então afirmar que a reunião desses fatores produtivos 

(máquinas, equipamentos, insumos agrícolas), juntamente com as condições favoráveis 

existentes em cada lugar (de serviços, de armazenamento, de infraestrutura de transporte, de 

informação, de centros de pesquisa) gera as condições para o aumento da produção e da 

produtividade agrícola em cada porção do território que insere na lógica de produção global 

da agricultura, marcada, portanto, pela internacionalização de mercados e das finanças e pela 

competitividade entre lugares e regiões (SANTOS, 1996; FREDERICO, 2009; CONTEL, 

2006). 

A adoção desse modelo de agricultura globalizada requer condições territoriais que 

viabilizem sua realização, priorizando os aspectos técnicos e normativos das áreas que se 

inserem nessa lógica produtiva e promovendo assim diferenciações no território, ao acentuar a 

especialização territorial produtiva. No que concerne especificamente ao uso agrícola do 

território brasileiro, verifica-se a coexistência de regiões densas e rarefeitas, quanto às ordens, 

à presença dos objetos, à disponibilidade de informações. Esta nova divisão territorial do 

trabalho agrícola impõe novas dinâmicas e usos ao território e esta difusão dos sistemas 

técnicos agrícolas, com crescente conteúdo científico e informacional, deve então ser 

apreendida como parte do processo de tecnificação agrícola em curso. 

É assim que no território brasileiro, desde sua integração à economia globalizada, 

podemos verificar profundas mudanças, principalmente aquelas relativas às demandas por 

novas e mais complexas materialidades que viabilizem as modernizações da economia, e em 

especial da agricultura. Por isso podemos reconhecer na região Nordeste, área mais resistente 

à incorporação das inovações, a existência de subespaços preparados para o desenvolvimento 

de atividades as mais modernas, como as áreas de produção do agronegócio (ARROYO, 

2013; SANTOS, 1997a). Consideramos então que o Rio Grande do Norte, no contexto da 

divisão territorial do trabalho agrícola, se constitui enquanto uma área de rarefação, sendo, em 

muitos casos, responsável exclusivamente pela etapa de produção propriamente dita. 

No entanto, a exemplo do território brasileiro, o RN consiste em uma unidade 

contraditória que possui, tanto, áreas de intensa densidade técnica, científica e informacional 

na agricultura, como também áreas rarefeitas e muitas situações e graus intermediários. Trata-
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se, portanto, de uma combinação única entre variáveis externas e internas, as quais se 

revestem de caráter singular quando se realizam no RN, visto que nenhum outro subespaço do 

território nacional apresenta condições de existência idênticas. 
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4 FORMAS PRETÉRITAS E INOVAÇÕES NO TERRITÓRIO BRASILEIRO E 

POTIGUAR 

 

Tendo em vista que o espaço geográfico e o tempo não podem ser concebidos 

separadamente, para que possamos entendê-los conjuntamente, é necessário tratá-los segundo 

parâmetros comparáveis, isto é, sendo o espaço geográfico concreto é preciso que o tempo 

também o seja, realizando-se assim a empiricização do tempo, por meio das técnicas. É por 

isso que as técnicas, de um lado, permitem a materialização do tempo, solidária aos traços 

característicos de cada época e, de outro, possibilitam a qualificação da materialidade sobre a 

qual a sociedade humana se realiza (SANTOS, 2004a; 2004b). 

 As técnicas são datadas e, ao serem implantadas no território, são redefinidas por esse 

tecido preexistente sobre o qual cada ação e objeto se instalam, somente adquirindo seu real 

valor quando se realizam concretamente no território (Figura 10). De modo semelhante, a 

cada nova técnica que se implanta os valores preexistentes também são modificados, 

possibilitando apreender as temporalidades ou o tempo se realizando em cada lugar 

(SANTOS, 1996; 1997a). As técnicas são, portanto, uma medida de tempo – “o tempo do 

processo de trabalho, o tempo de circulação, o tempo da divisão do trabalho e o tempo da 

cooperação” (SANTOS, 2004a, p. 54). 

 

Figura 10 – A empiricização do tempo 

Fonte: Elaboração própria com base em Santos (2004a). 

 

E por esta razão, o objetivo deste capítulo consiste em abordar as mudanças que 

historicamente foram necessárias para a viabilização da tecnificação da agricultura no 

território brasileiro e, mais especificamente, no estado do Rio Grande do Norte. Portanto, o 

processo de tecnificação da agricultura – entendido aqui como as alterações ocorridas na base 

técnica e na organização produtiva agrícola, por meio da incorporação crescente de bens de 
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produção e de insumos industriais – aumentou o consumo produtivo no campo, passando a 

demandar insumos como variedades de sementes, fertilizantes, defensivos químicos, 

máquinas, meios de transporte, computadores, informações via satélite, mão de obra 

especializada. Não se trata apenas de uma imbricação, mas da perda de autonomia da 

agricultura e sua completa subordinação aos setores industrial e financeiro. 

No entanto, nota-se que a seletiva dispersão de inovações tecnológicas na agricultura 

no Brasil inicialmente abrangia somente a região concentrada, porém os investimentos de 

capital público e privado no processo de tecnificação do território possibilitaram que novas 

áreas fossem incorporadas à lógica de produção capitalista empresarial, de tal maneira que 

hoje admite-se a existência de manchas e pontos de expansão do meio técnico-científico-

informacional em novas áreas, a exemplo dos vales úmidos e cerrados nordestinos. 

Nas últimas décadas do século XX, sobretudo a partir de meados de 1980, verifica-se a 

emergência de intensas transformações territoriais desencadeadas no Rio Grande do Norte, 

em razão de sua inserção na dinâmica globalizadora. A incorporação de densidades técnica e 

organizacional no Brasil e, por conseguinte, no RN iniciou-se, por meio da instalação de 

macrossistemas técnicos que, por sua vez, viabilizaram, dentre outros usos, a implementação 

de novos sistemas técnicos associados à prática agropecuária no Brasil e no estado. 

O processo de tecnificação do território se dá mediante a incorporação de técnicas, as 

quais constituem verdadeiras próteses – camadas técnicas sobrepostas que funcionalizam o 

território e que permitem, dentre outras coisas, o acréscimo de máquinas e implementos na 

agricultura (SANTOS, 1996). O uso agropecuário do território tornou-se mais complexo 

devido à tecnificação do meio geográfico. 

A inserção do Nordeste no contexto da tecnificação agrícola brasileira não escapa à 

realidade do país e ocorre reproduzindo o caráter tardio e seletivo que marca tal processo. 

Somente a partir de meados de 1980 intensificam-se as áreas que apresentam maior grau de 

cientifização e de conteúdo informacional na produção agrícola da região, a exemplo da 

produção de soja (nos cerrados nordestinos) e de frutas tropicais (sobretudo nos perímetros 

irrigados), ainda que tais áreas especializadas no Nordeste sejam descontínuas, ocorrendo em 

pontos específicos do território. 

 

4.1 A constituição do atual processo de tecnificação da agricultura 

 

 

A partir da década de 1930 adota-se no Brasil um modelo de desenvolvimento pautado 

nos ideais de modernização da economia, que objetivava a crescente urbanização e 
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industrialização. Para viabilizar tal projeto, sendo o Brasil um país eminentemente agrário, 

fazia-se necessário investir na criação de uma infraestrutura. Nessa conjuntura, o Estado 

brasileiro passou então a investir contundentemente no reordenamento do território nacional, 

a fim de viabilizar o processo de transição do país de uma matriz agrário-exportadora para 

urbano-industrial, atuando como o principal agente de criação de infraestrutura, inicialmente 

ferroviária e rodoviária, e posteriormente de serviços e de comunicação.  

Ao optar pelo modelo modernizante da agricultura, na década de 1960, o Estado 

brasileiro tinha convicções de que esse era um projeto que desencadearia a expansão da 

produção e da produtividade agrícola no país, bem como do setor industrial, que fazia parte 

dos projetos governamentais para o Brasil, desde 1930. A agricultura deveria compartilhar e 

integrar o crescimento industrial, que estava em curso e para tanto, fazia-se fundamental 

produzir mais culturas que gerassem o superávit da balança comercial, ou seja, modernizar, 

seguindo modelos que já tinham sido implantados em outros países, sobretudo, nos Estados 

Unidos. Isto é, uma modernização da base técnica que se dá pautada no modelo da Revolução 

Verde, difundindo internacionalmente seus ‘pacotes inovadores’, ou seja, um “conjunto de 

práticas tecnológicas, de pesquisa e produção agropecuárias, vendidas ideologicamente como 

a resolução do problema da fome no mundo” (ELIAS, 2003, p. 322). 

Na ótica do Estado, a agricultura brasileira era de produção arcaica, uma vez que não 

havia uma cultura de destaque para o mercado externo, que, em outros momentos históricos, 

predominaram culturas exportáveis, como a cana-de-açúcar, o algodão e o café. Nessa 

perspectiva, o “atraso” da agricultura poderia ser superado, de acordo com a visão do Estado, 

com a introdução de métodos mais modernos nas relações de produção, os quais promoveriam 

o aumento da produtividade da terra e do trabalho e, por conseguinte, o desenvolvimento 

(econômico). A modernização era vista como a forma de atingir o crescimento econômico e, 

portanto, era apresentada como símbolo de progresso e de desenvolvimento, visando tão 

somente ao binômio produção e produtividade, sem considerar todas as repercussões sociais e 

ambientais decorrentes desse modelo. 

A modernização do país era entendida como sinônimo de desenvolvimento e, portanto, 

toda a atuação do Estado se deu na lógica de modernizar todos os setores da economia, 

mecanizando o processo produtivo e melhorando a estrutura viária, a fim de potencializar a 

fluidez do território e aperfeiçoar a circulação de mercadorias. Com essa busca pela 

modernização de todos os setores da economia, se desencadeou um processo de reestruturação 

nos moldes da produção agrícola brasileira, mais conhecido como Modernização da 

Agricultura, que se intensifica somente a partir da década de 1960. 
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Esse primeiro período foi marcado, sobretudo, pela dependência do mercado externo 

para a compra dos meios de produção. Assim, a consolidação efetiva da agricultura moderna 

ocorreu a partir de 1960, com a adoção das inovações tecnológicas no processo produtivo 

(inovações agronômicas, físico-químicas e biológicas) em que a produção agrícola em si 

tornou-se apenas mais um elo no processo produtivo, com a instalação das grandes 

corporações, constituindo o que ficou conhecido como Complexo Agroindustrial (CAI), uma 

vez que as agroindústrias controlam todas as etapas da produção e/ou a etapa de circulação 

das mercadorias, fazendo-se necessário dotar o território nacional de infraestrutura. 

Com a constituição dos complexos agroindustriais ocorreu uma mudança na 

organização da produção agrícola brasileira, uma vez que se desencadeou um processo de 

integração de capitais, que de acordo com Delgado (1985, p. 35) 

 

São dois momentos históricos distintos no processo de modernização da 

agricultura. O primeiro refere-se ao aumento dos índices da tratorização e do 

consumo de fertilizantes de origem industrial. A utilização de forma ampla 

de bens, baseada na importação de bens de capital, modificou o padrão 

tecnológico da agricultura brasileira. Depois, a demanda de insumos e 

máquinas era satisfeita via importação. O segundo fenômeno refere-se à 

industrialização da produção agrícola com o surgimento, já no final da 

década de 50, das indústrias de bens de produção e insumos. 

 

 Dessa maneira, ouso crescente de inovações tecnológicas, a grande inversão de capital, 

a produção em grande escala, a dependência de elementos externos à unidade de produção, a 

integração com a indústria, o aumento das exportações, entre outros, já se constituíam em 

elementos indicativos do processo que entendemos por tecnificação da agricultura. Todas as 

mudanças que ocorreram na atividade agrícola não seriam possíveis sem a construção de 

infraestrutura para viabilizar a circulação de pessoas, mercadorias, ordens e informações, de 

modo que este processo de tecnificação da agricultura deve ser pensado a partir tecnificação 

do próprio território, como já foi ressaltado. 

Conforme Graziano da Silva (1996), o conjunto de mudanças que se sucederam na 

agricultura no Brasil pode ser dividido em quatro fases. Na primeira, a transformação se 

restringe à base técnica, induzida e estimulada pelo Estado e por empresas norte-americanas. 

Na segunda fase, ocorre a industrialização da produção agrícola, a partir da implantação de 

indústrias de bens de produção e de alimentos. A terceira fase se caracteriza pela plena 

integração entre a agricultura e a indústria. E por último, na quarta fase, ocorre a integração de 

capitais (industriais, bancários e agrários) sob o comando do capital financeiro. E é com a 

constituição destes complexos agroindustriais que a agricultura passa a crescer não apenas em 
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função do mercado externo, mas também para atender às demandas do mercado interno. 

Portanto, a constituição dos CAIs representou a arrancada do processo que o autor denomina 

de industrialização do campo. 

O desencadeamento desse novo modelo de produção foi viabilizado pela articulação 

cada vez mais forte entre a agricultura e a indústria. Essa relação de dependência foi possível 

graças, sobretudo, a dois fatores: primeiro, a agricultura passou a utilizar meios mais 

artificiais (insumos, máquinas, aditivos químicos), em detrimento dos naturais (como a 

adubação orgânica); e segundo, a população, por sua vez, aderiu a uma alimentação mais 

artificial, procedente das agroindústrias, como os enlatados, processados e também aos 

alimentos que até então não faziam parte dos hábitos alimentares dos brasileiros, tais como os 

derivados da soja (óleo e margarina), do trigo (farinha), as carnes de frango de granja, entre 

outros produtos. Os produtos alimentícios artificiais cada vez mais foram ganhando mercado, 

assegurando a reprodução do capital agroindustrial. E assim Graziano da Silva (1996) afirma 

que a principal modificação da agricultura brasileira no século XX foi a transição do chamado 

complexo rural para os complexos agroindustriais, ou seja, a substituição da produção de 

autoconsumo por atividades integradas à indústria. 

A dinâmica produtiva do complexo rural se caracterizava, substancialmente, pela 

incipiente divisão do trabalho, em que “as fazendas, para produzir um determinado produto, 

tinham que produzir todos os bens, [...] e os meios de produção necessários” (GRAZIANO 

DA SILVA, 1996, p. 7). Ao passo que os complexos agroindustriais, por sua vez, se 

caracterizam principalmente pela integração da agricultura à indústria, consubstanciados pela 

modificação das relações sociais de produção e de trabalho, regidas exclusivamente pela 

lógica do capital. Nesse contexto, a ciência, a tecnologia e a informação são fundamentais 

para permitir a exploração da terra e do trabalho. 

Os principais traços que caracterizam as mudanças na forma de produzir agrícola são 

justamente o aprofundamento das relações mercantis e a ampliação do uso das inovações 

técnicas. Para Locatel (2012, p. 11),  

 

Pode-se dizer que o crescimento da produção agrícola brasileira, até meados 

da década de 1960, apoiou-se em um modelo de agricultura extensiva que se 

caracterizou pelo crescimento da área plantada dentro dos latifúndios 

mercantis, pela expansão da fronteira agrícola e pelo baixo nível 

tecnológico, apresentando, apenas, uma pequena elevação dos índices de 

tratorização (uso de tratores) e de uso de adubos químicos, à base de 

nitrogênio, fósforo e potássio (NPK), que foram estimulados e facilitados 

pelo governo através da isenção de tarifas alfandegárias sobre a importação 
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desses produtos, e de financiamento favorecendo a incorporação destes à 

agricultura. 

 

Isto é, o processo de incorporação de novas tecnologias possibilitou “artificializar” a 

terra, o que corresponde a um aumento no uso de capital fixo, uma vez que há necessidade de 

grandes investimentos em aditivos químicos, como também em maquinário se a 

disponibilidade de capital circulante para investir em exigências científicas e técnicas, sendo 

assim o aumento da extensão da área cultivada deixou de ser o fator principal de crescimento 

da produção agrícola, já que as inovações tecnológicas permitiram elevar a produtividade do 

trabalho e da terra. 

Em razão da seletividade do capital e racionalidade da técnica, a expansão do meio 

técnico-científico-informacional é incompleta, assim a área com níveis técnicos, científicos e 

informacionais elevados no Brasil constitui apenas pontos específicos, uma vez que a 

superposição da “dinâmica globalizante não apaga os restos do passado, mas modifica seu 

significado e acrescenta ao já existente, novos objetos e novas ações características do novo 

tempo” (SANTOS e SILVEIRA, 2001, p. 255). Ou seja, com a difusão das inovações 

tecnológicas, sobretudo no campo brasileiro, a histórica dificuldade de integração nacional 

permanece e as disparidades regionais se acentuam, revelando a natureza contraditória dos 

processos espaciais. 

A adoção do modelo de economia globalizada requer condições territoriais que 

viabilizem sua produção, priorizando os aspectos técnicos e normativos das áreas que se 

inserem nessa lógica e promovendo assim diferenciações no território. No que concerne 

especificamente ao uso agrícola do território brasileiro, verifica-se a coexistência de regiões 

densas e rarefeitas, quanto às ordens, à presença dos objetos, à disponibilidade de 

informações. A nova divisão territorial do trabalho impõe novas dinâmicas e movimentos ao 

território e os diferentes níveis técnicos presentes na agricultura devem então ser apreendidos 

enquanto processo – considerando os diversos elementos do passado que permaneceram e 

ganharam novo conteúdo (SANTOS, 2004). 

A agricultura sob os novos imperativos da globalização tem que ser reorganizada, de 

modo que novos fatores emergem e são característicos desse modo de produzir, a exemplo da 

 
Ampliação dos fluxos de informação, vejam-se relações entre previsão de 

safras e bolsas de mercadoria e futuro; novo calendário agrícola, com maior 

número de safras de um produto ou plantios de entressafra; maior 

necessidade de capital aplicado à produção e a todas as relações, criando 

uma creditização do território e um alto grau de capital em fixos e fluxos; 

destaque e privilégio para culturas de agronegócio e exportáveis; 
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possibilidade de correção de solos, difundindo-se o uso de insumos 

modernos; aumento no uso de sementes novas ou melhoradas geneticamente 

(RAMALHO, 2003, p. 556). 

 

Nessa lógica, a etapa de produção agrícola tornou-se apenas mais um elo no processo 

produtivo, em virtude do desenvolvimento de um setor que antecede (à montante) e de outro 

que sucede a etapa de produção propriamente dita (à jusante). Ou seja, a agricultura mais 

tecnificada reclama o investimento de capital no uso da força de trabalho qualificada, no 

emprego de aditivos químicos, de máquinas, de computadores, de novos métodos de gestão, 

além dos investimentos em marketing, processamento, logística, que modificam a 

organização do território. 

O estreitamento entre a produção agrícola e o funcionamento da indústria, parâmetro 

considerado ideal para se obter maior crescimento e acumulação de capital, possibilitou a 

produção de insumos artificiais, produzidos em escala industrial e capazes de substituir parte 

dos insumos naturais, e, assim, permitir um maior controle sobre o ciclo biológico de plantas 

e animais, tornando a atividade agrícola menos vulnerável às forças da natureza e, por 

conseguinte, capaz de responder mais positivamente às novas formas de produção, 

distribuição e consumo (ELIAS, 2003).  

Esta integração entre agricultura e indústria merece atenção, na medida em que foi 

responsável pela criação de diversos segmentos de indústrias, notadamente das que fornecem 

os insumos e bens de capital para a agricultura, bem como das indústrias que processam os 

produtos agropecuários – as agroindústrias. Criou-se, portanto, de um lado, um setor que 

antecedia a etapa de produção agrícola em sim, e de outro, um setor que sucedia a agricultura. 

Este setor à montante da agricultura compreendia o setor industrial sendo composto pelos 

ramos químicos, metal-mecânicos, que por sua vez, se subdividiam em outros sub-ramos 

industriais.  

O desenvolvimento do setor à montante da agricultura ocorreu com a finalidade de 

possibilitar a internalização do Departamento I (D1), que no caso da agricultura seria o 

segmento produtor de máquinas, implementos e todos os insumos necessários para a produção 

agrícola, aumentando assim a dependência da agricultura em relação à indústria. Locatel 

(2004, p. 59) ressalta que se faz necessário considerar que esta integração entre agricultura e 

indústria não ocorreu de maneira geral nem homogênea, “havendo maior integração dos 

segmentos que se modernizaram, enquanto que naqueles que continuou o predomínio de 

práticas agrícolas tradicionais, as relações são poucas ou incipientes com os setores à 

montante”. 
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Já no que concerne ao setor à jusante da agricultura, isto é, a agricultura como 

fornecedora de matéria-prima para as agroindústrias processadoras, este somente se consolida 

a partir da internalização do Departamento I (D1). Desse modo, o consumo produtivo 

crescente de máquinas, tratores, equipamentos e aditivos químicos pela agricultura, bem como 

o processamento da produção agrícola evidenciavam o desenvolvimento do processo de 

tecnificação da agricultura brasileira. No entanto, concordamos com Oliveira (1998) que a 

difusão de novas tecnologias no processo produtivo agrícola desenvolvia-se a partir de uma 

concentração setorial e espacial. Assim, a reprodução do capital também ocorria com a 

efetivação do Brasil enquanto mercado consumidor de insumos, maquinários e de serviços 

vinculados à atividade produtiva agrícola, como os de logística de transporte, armazenamento 

e distribuição. 

Associado aos diferentes tempos que se acumulam no desenvolvimento deste 

processo, tem-se um conjunto de coexistências, isto é, de elementos que permanecem 

compondo a base técnica de produção agrícola, na contemporaneidade, dotados de novos 

significados e funções. 

Compreendemos que a tecnificação da agricultura ocorreu de acordo com o conjunto 

de possibilidades de ação que o território brasileiro apresentou em cada período, ou seja, a 

partir da quantidade, qualidade e distribuição dos sistemas técnicos disponíveis. E a cada 

acréscimo de objetos técnicos, de infraestrutura na organização do território, novos sistemas 

técnicos agrícolas eram acrescentados. 

Em um primeiro momento, as mudanças na base técnica produtiva agrícola contaram 

com forte apoio do Estado, por meio de incentivos e subsídios, do sistema oficial de crédito 

agrícola, políticas de internalização de indústrias à montante da produção (química e de 

maquinário) e investimentos em transporte rodoviário, entre as décadas de 1960 e 1970, 

possibilitando a constituição de verdadeiros complexos agroindustriais (MAZZALI, 2000). 

A partir de meados dos anos 1980, grandes empresas agroindustriais e tradings, 

nacionais e estrangeiras se instalaram e passaram a dominar diversas etapas da produção, 

sobretudo de commodities. Nos anos 1990, sobretudo, com base em Santos (2001), pode-se 

efetivamente falar em uma agricultura científica globalizada.  

No entanto, no Rio Grande do Norte, podemos afirmar então que a agricultura 

potiguar até a década de 1980 foi caracterizada por dinâmicas sociais e econômicas que em 

muito eram regidas pelos tempos lentos da natureza, ou seja, a intervenção humana ocorria de 

maneira restrita e pontual, uma vez que as inovações agrícolas chegaram ao território do Rio 

Grande do Norte tardiamente. 
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Isto porque os eventos, na análise geográfica, devem ser compreendidos enquanto um 

feixe de vetores, embora um conjunto de eventos também se constitua em um único evento 

(como a tecnificação da agricultura), podendo-se assim considerar que existe uma ordem 

temporal de eventos que se sucedem e que nunca se repetem, uma vez que trata-se mais de 

uma combinação de eventos do que de uma mera sobreposição. Entretanto, onde o evento se 

instala há mudança, ao mesmo tempo em que tudo o que preexiste tem seu conteúdo 

modificado, adquirindo novo significado ao coexistir (SANTOS, 2009). Mas o mesmo evento 

ocorre de maneira seletiva no território, havendo assim defasagens de tempo entre uma área e 

outra. 

A tecnificação da agricultura ocorreu no território brasileiro de maneira seletiva e 

parcial e no Rio Grande do Norte este processo seguiu a tendência nacional, privilegiando 

áreas do território (aquelas mais bem dotadas de infraestrutura e recursos para a produção), 

lavouras (sobretudo aquelas destinadas à exportação e de interesse das agroindústrias) e 

segmentos de produtores (principalmente os grandes produtores e empresas agroindustriais), 

alterando os usos do território pela distribuição e organização da produção e pela chegada de 

novos agentes sociais. 

Quando analisamos a evolução do número de tratores no Brasil, bem como a área 

média por trator nos estabelecimentos agropecuários se torna possível a compreensão das 

distintas temporalidades que a tecnificação da agricultura assume (Tabela 02). Entre as 

décadas de 1920 e 1940, o número de tratores existentes nos estabelecimentos agropecuários 

se manteve pouco alterado, apresentando um aumento pouco significativo, sobretudo quando 

consideramos que houve aumento da área média por trator com 5.572,61 de hectares para 

apenas 3.380 tratores, evidenciando o aumento do consumo deste equipamento. 

 

Tabela 02–Brasil: Evolução do número de tratores e área média por trator (1920 - 2006) 

Ano 

Número de tratores 

existentes nos 

estabelecimentos 

agropecuários (Unidades) 

Área média de lavoura por trator 

(Hectares) 

1920 1.706 3.893,35 

1940 3.380 5.572,61 

1950 8.372 2.280,82 

1960 61.345 468,04 

1970 165.870 204,88 

1975 323.113 130,63 

1980 545.205 105,88 
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1985 665.280 94,41 

1995 803.742 62,65 

2006 820.718 73,83 
Fonte: IBGE – Censo Agropecuário, 2006. 

 

Somente a partir da década de 1950 há diferenças significativas, em que o número de 

tratores aumenta e a área média por trator reduz para metade, de 5.572,61 hectares de terra 

para 2.280,82, em dez anos. E entre os anos de 1960 e 2006 a disponibilidade de tratores e a 

área média por trator foram completamente alteradas, com expressiva redução da área por 

trator com média de 73,83 hectares de terra para cada trator. Logo, enquanto existem porções 

do território nacional onde a agricultura é praticada com uso intensivo e concentração dos 

equipamentos agrícolas, outras permanecem apresentando menor densidade técnica na 

produção, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste. 

Além disso, outro dado importante para compreendermos a difusão das inovações no 

território brasileiro ou a expansão do meio técnico-científico é dado pela área irrigada do 

território. Segundo Ramos (2001), embora os projetos de irrigação tenham sido tentados 

desde o início do século XX, mesmo que de maneira pontual, é somente a partir dos governos 

militares após 1964 que estes ganham força e expressão (Tabela 03). 

 

Tabela 03 – Brasil: Evolução da área irrigada em hectares (1960 – 1985) 

Regiões 

1960 1970 1985 

Total 

(ha) 
% Total (ha) % Total (ha) % 

Norte 67 0,01 5.420 1 43.242 2,2 

Nordeste 52.772 11,43 115.971 14 366.831 18,71 

Centro-Oeste 2.027 0,44 14.579 2 63.220 3,22 

Sudeste 116.285 25,19 185.183 23 599.564 30,59 

Sul 290.399 63 479.663 60 886.963 45 

Brasil 461.100 100 795.815 100 1.959.824 100 
Fonte: Adaptado de Ramos (2001, p. 378) 

 

Conforme se pode observar na tabela, as regiões Norte e Centro-Oeste, porções que 

ainda não haviam sido integradas à economia e ao território, no período entre 1960 e 1985, 

apresentaram as menores taxas de área irrigada, totalizando apenas 3,21% e 5,66% de 

hectares irrigados, respectivamente, em todo o período. Na região Nordeste, para este período, 

há um significativo aumento no total de hectares de área irrigada. E nas regiões Sul e Sudeste, 
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nas quais historicamente já havia utilização de técnicas agrícolas mais modernas, as 

quantidades quase dobram. 

Estes dados evidenciam a instalação de sistemas técnicos para o aumento da 

produtividade, se constituindo em uma incorporação de técnica e ciência ao processo 

produtivo agrícola e ao território, uma vez que instrumento primordial para a tecnificação da 

agricultura foi o amplo emprego de máquinas, insumos químicos e biotecnológicos, 

fornecidos pela atividade industrial. 

A aplicação dos procedimentos destes sistemas técnicos mais modernos e dos métodos 

científicos na agricultura, com a finalidade de obtenção de um aumento de produtividade e de 

redução dos custos e do tempo de produção, aperfeiçoou e expandiu processo produtivo 

agrícola, levando a importantes avanços técnicos, os quais foram essenciais para imprimir as 

inovações às forças produtivas nela atuantes (ELIAS, 2003). Com a pesquisa tecnológica se 

tornou possível redefinir o conjunto de sistemas técnicos agrícolas, ressignificando os 

tradicionais sistemas técnicos empregados e abrindo novas possibilidades de realização de 

reprodução do capital, ao tornar possível a fusão de capitais com os demais setores 

econômicos. 

No que se refere à prática de irrigação na agricultura do Rio Grande do Norte, no final 

da década de 1960, foram identificadas práticas de irrigação bastante rudimentares, 

desenvolvendo-se simples cultivos inundados nas várzeas e também a prática de aguação em 

terrenos mais elevados. São áreas de vazantes onde se plantavam o feijão, a batata doce o 

capim para a alimentação do pequeno criatório. Registrou-se também, nos limites desse 

período, o uso de moto-bombas para fins de irrigação, entretanto em escala bastante reduzida, 

quando se passou a financiar os proprietários que quisessem adquirir moto-bombas, e estas 

foram adquiridas por muitos pequenos proprietários no Vale do Açu para possibilitar a 

irrigação das várzeas. Mais tarde, por falta de conservação desse equipamento, visto que a 

substituição de peças era difícil e a assistência técnica era praticamente inexistente, estas 

aquisições acabaram (FERNANDES, 1992). 

Tem-se um longo processo histórico, que remonta à década de 1930, com estudos 

realizados pela então Inspetoria de Obras Contra as Secas (IFOCS). Desde o final da década 

de trinta (1937-1939), a região do Vale do Açu tinha se tornado objeto de estudos e de 

sondagens em campo, realizados pela antiga IFOCS, buscando uma melhor solução para o 

disciplinamento do rio Açu que, com os períodos de 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). 
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Somente após trinta anos, durante o período de 1967 a 1971, ocorrem novamente 

estudos no Rio Grande do Norte, estes encomendados pelo DNOCS, que apontaram o ponto 

considerado ideal para a construção da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que seria entre 

o norte do município de São Rafael e o sul do então município de Ipanguaçu (depois, o sul do 

município de Ipanguaçu se emancipou, dando origem a um novo município chamado “Itajá”) 

e assim a Barragem começava a sair do papel, a partir da publicação do Decreto nº. 76.046, de 

29 de julho de 1975, que declarava como sendo de utilidade pública uma área de 

aproximadamente 158.476,84 hectares (SANTANA, 1997; FERNANDES, 1992). 

As implantações dessas obras, como a construção da barragem e de muitos açudes, 

ocorriam sob o argumento de que estas propiciariam aos poucos a água necessária às 

populações sertanejas para uso doméstico, para o gado (leiteiro) e para as lavouras– mesmo 

em períodos de estiagens – possibilitando maior regularidade dos cultivos a partir do uso da 

irrigação, portanto, favorecendo a manutenção de uma produção e comercialização regular 

tanto de produtos de subsistência, quanto a outros de maior importância econômica para o Rio 

Grande do Norte, caso do algodão seridoense (SANTANA, 1997). Sobre os açudes públicos 

que foram construídos só na primeira metade do século XX no Rio Grande do Norte, mais 

especificamente no Seridó, verifica-se que 

 

Na zona do Seridó, o sertanejo previdente, segundo leio em “O problema da 

água no Nordeste”, de Garibaldi Dantas, tinha iniciativa própria e já em 

1915 havia construído 710 açudes assim distribuídos: Município de Currais 

novos, 52 açudes, fertilizando 500.000 braças; Município de Acari, 82 

açudes, fertilizando 781.000 braças; Município de Jardim, 106 açudes, 

fertilizando 1.000.000 braças; Município de Caicó, 400 açudes, fertilizando 

400.000 braças; Município de Serra Negra, 35 açudes, fertilizando 400.000 

braças; Total: 710 açudes, fertilizando 7.084.000 braças quadradas. 

(AUGUSTO, 1980, p.42 apud SILVA, 2014, p. 73). 

 

Estes açudes construídos foram localizados nas áreas produtivas no Seridó potiguar 

para garantir a produção de algodão. Além disso, a ênfase em tais ações se dava basicamente 

pelo fato de que, com as secas ocorridas entre os anos de 1877, 1891, 1898, 1900, 1903, 1904, 

intensas migrações de sertanejos se projetavam em direção (principalmente) à capital do 

estado, o município de Natal, de modo que acreditava-se que com esses reservatórios, mesmo 

em períodos secos, haveria a água para o gado e para o uso doméstico, e quanto à lavoura, 

estaria garantida a produção regular de alimentos de primeira necessidade e, sobretudo, do 

algodão, principal fonte de renda na região do Seridó (FERNANDES, 1992). 

Ou seja, enquanto nas regiões Sul e Sudeste do país, já havia sistemas de irrigação 

para a agricultura amplamente utilizados, na região Nordeste e mais especificamente no Rio 
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Grande do Norte, tratava-se de uma prática bastante incipiente e pontual, também bastante 

orientada segundo as áreas do estado responsáveis pela produção dos cultivos que mais se 

destacavam economicamente. E o que se verifica é que o papel do Estado, em suas diferentes 

esferas, foi essencial para o delineamento dos projetos voltados para o equipamento do 

território, possibilitando, gradativamente, a tecnificação da agricultura. 

 

4.2 A atuação do Estado e a tecnificação da agricultura 

 

A partir da década de 1960, atendendo aos ideais de modernização de todos os setores 

da economia, o desenvolvimento industrial e ampliação das grandes infraestruturas e sistemas 

técnicos no território brasileiro, o Estado adotou um conjunto de políticas públicas com a 

finalidade de modernizar a base técnica produtiva agrícola, para a geração de divisas, 

buscando atingir superávits na balança comercial, financiando e subsidiando um novo padrão 

de produção viabilizado pelo processo de tecnificação da agricultura. 

No período que se estendeu entre as décadas de 1960 a 1980, do século XX, o Estado 

manteve uma forte política de concessão de subsídios (crédito rural subsidiado, política de 

garantia de preços mínimos, criação de programas), além da implantação de infraestrutura, 

como a construção de rodovias pavimentadas, portos, pontes, aeroportos, usinas hidrelétricas, 

eletrificação rural e a construção de armazéns para grãos, ou seja, o Estado promoveu a 

criação de sistemas técnicos capazes de dinamizar a produção e a circulação agrícola. 

Um dos fatores determinantes para a difusão da tecnificação da agricultura ocorreu em 

1965, com a institucionalização do crédito rural, sendo uma das marcas do presente período a 

creditização do território (SANTOS, 1996), com a maior necessidade de capital adiantado 

para agricultura. A oferta de crédito agrícola pelo Estado possibilitou o consumo dos novos 

objetos técnicos (máquinas, equipamentos e aditivos químicos), contribuindo para acelerar a 

instalação de grandes empresas nacionais e internacionais. 

O Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), que foi instituído em 1965, através da 

Lei 4.829 de 05 de novembro de 1965, e regulamentado pelo Decreto 58.380, de, de 10 de 

maio de 1966, foi o principal instrumento utilizado para a consolidação da modernização da 

agropecuária e tinha como prioridades financiar uma parcela do capital de giro à produção e 

estimular a formação de capital e a inserção de tecnologias modernas em todos os estágios da 

produção (COELHO, 2001).  Conforme destaca Contel (2006), a criação do SNCR foi de 

fundamental importância para aumentar a disponibilidade de crédito subsidiado aos 

produtores situados nos fronts agrícolas do território brasileiro. Entendemos então que tal 
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política possibilitou não somente uma expansão e diversificação da produção agrícola 

brasileira, como também a ocupação e incorporação de novas áreas ao processo produtivo 

agrícola. 

Ao invés de ser uma política que efetivamente consolidasse o desenvolvimento rural, 

essa política foi promotora de desigualdades, devido ao seu caráter seletivo, estando 

concentrada, sobretudo, nas regiões Sul e Sudeste e direcionada aos médios e grandes 

produtores e aos cultivos mais rentáveis economicamente (Tabela 05). O crédito rural e os 

subsídios a ele vinculados privilegiaram, sobretudo, os grandes proprietários de terras e as 

grandes empresas, em detrimento dos pequenos produtores, que permaneceram à margem das 

vantagens. Em 1976, os grandes produtores foram responsáveis por 3% dos contratos 

firmados e 53% dos recursos captados no Sistema, ao passo que os pequenos produtores 

foram responsáveis por 73% dos contratos firmados, mas absorveram apenas 11% dos 

recursos ofertados (COELHO, 2001). 

 

Tabela 05 – Brasil: Participação das regiões no crédito rural (1966 - 1999/2000) 

Ano 
Sudeste 

(%) 
Sul (%) 

Centro-Oeste 

(%) 

Norte e 

Nordeste (%) 

1966 47 30 0 23 

1975 35,7 38,2 10,1 15 

1985/86 28,2 37,6 18,1 16,1 

1994/95 26,6 38,9 21,1 13,3 

1999/2000 28,7 42,1 18,4 10,8 
Fonte: Adaptado de Coelho (2001). 

 

Somam-se ao crédito rural farto, que possibilitou a capitalização do setor agrícola, a 

instituição da política agrícola de garantia de preços mínimos e o seguro agrícola. A primeira 

com a garantia à estabilização de preços, por eventualidades de intempéries naturais e 

variações dos preços de mercado. O seguro agrícola, por sua vez, oferecia ao produtor o 

ressarcimento de quaisquer prejuízos nas lavouras. Em conformidade com outras políticas 

agrícolas, essas também foram carregadas de benefícios para certos tipos de lavouras e os 

grandes produtores foram os favorecidos. 

As culturas destinadas à exportação ou substitutivas de importações, tais como o café, 

a cana-de-açúcar, a soja, o algodão e o trigo, receberam um volume de crédito em muito 

superior às culturas ligadas ao mercado e às necessidades internas (feijão, mandioca e milho), 

cuja participação no crédito foi muito inferior à sua importância na produção. De semelhante 

modo, o SNCR, ao favorecer os produtores das regiões mais desenvolvidas (Centro-Sul), em 
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detrimento das mais atrasadas (Norte e Nordeste), intensificou as históricas desigualdades 

regionais (MAZZALI, 2000). 

Sobre esse assunto, Wedekin (2005) e Frederico (2010) sustentam que a maior parte 

do volume de recursos oferecidos pelo Estado até 1985 foi disponibilizada pelo Tesouro 

Nacional, responsável, naquele ano, por 92% do crédito rural. Todavia, com a eliminação 

deste subsídio, a participação do Tesouro Nacional começou a diminuir bastante, chegando a 

10,9% em 1990, a 7,8% em 1995 e a 2,6% no ano de 2000, de modo que no período atual 

podemos observar que cada vez mais as empresas vinculadas à agricultura e especuladores 

assumem responsabilidade pelo financiamento, contudo sem eliminar o papel do Estado, o 

qual permanece como o principal agente financiador. 

Isto porque já em 1986 foi instituída a Caderneta de Poupança Rural, a qual se tornou 

a grande substituta do Tesouro Nacional, sendo esta composta por fundos constitucionais que 

substituíram e complementaram as fontes tradicionais do crédito rural. O predomínio da 

Poupança Rural perdurou por uma década, até o ano de 1996, quando a maior parte do crédito 

rural passou a ser oriundo de recursos obrigatórios dos bancos públicos e privados (as 

exigibilidades do SNCR), bem como de outros mecanismos, tais como a Cédula do Produtor 

Rural (CPR). Esta última foi criada pelo Banco do Brasil, no ano de 1994, para possibilitar 

que empresas de insumos produtivos, agroindústrias processadoras e tradings (empresas que 

atuam especificamente no mercado financeiro, realizando importações e exportações, ao 

intermediar a relação entre produtores e compradores) também pudessem participar do 

fornecimento de crédito aos produtores agrícolas e dessa maneira o Estado, apesar de se 

manter como principal financiador da agricultura permitiu que a iniciativa privada também 

passasse a contribuir com o custeio da produção (RODRIGUES, 1978; COELHO, 2001; 

AGUIAR, 1993). 

O Estado brasileiro não só manteve o volume de recursos destinados ao crédito rural, 

como este foi sendo ampliado, por meio do aumento de 

 
Novas fontes de recursos que tinham sido captadas na iniciativa privada para 

o financiamento das safras agrícolas. Por isso, criou-se um padrão de 

financiamento sustentado, a partir de meados da década de 1980, pela 

Caderneta de Poupança Rural, fundos constitucionais, depósitos 

interfinanceiros rurais (DIR); Sociedade de Crédito Imobiliário; Bancos 

múltiplos e Fundo de aplicações financeiras (FAF); Sistema de 

Equivalência-Produto; Depósitos Especiais Remunerados (DER); Recursos 

Externos; Fundos de commodities; mercados derivativos; Certificado de 

mercadoria com emissão garantida (CMG); Cédula do Produtor Rural 

(CPR); Recursos Extramercado; Contratos de Compra e Venda de soja 
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verde; Adiantamentos sobre contratos de câmbio (ACC); FINAME Agrícola 

e sistema de integração (MASSUQUETTI, 1998, p. 202) 

 

Com as mudanças no delineamento das políticas agrícolas visando às modernizações 

da agricultura, foi criado o Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG), o Fundo Geral 

para a Indústria e Agricultura (FUNAGRI), que reuniu o Fundo de Democratização do Capital 

(FUNDECE), o Fundo de Financiamento à Importação de Bens de Produção (FIBEP) e o 

Fundo Nacional de Refinanciamento Rural. O FUNAGRI foi vinculado ao Sistema Nacional 

de Crédito Rural (SNCR), no ano de 1967, tornando-se o principal mecanismo de 

financiamento da tecnificação da agricultura brasileira. E a partir de então foram criados 

outros fundos e programas específicos, como o Fundo para o Desenvolvimento da Pecuária 

(FUNDEPE), o Fundo Especial de Desenvolvimento da Agricultura (FUNDAG), o Programa 

Nacional do Álcool (PROALCOOL), o Programa Agroindustrial (PAGRI), o Programa 

Nacional de Armazenagem (PRONAZEM) e o Programa de Corredores de Exportação 

(COREX), tendo sido estes fundos e programas de fundamental importância para tecnificação 

agrícola, que possibilitou a maior parte dos recursos para financiamento disponibilizado ao 

setor agroindustrial (LOCATEL, 2004). 

No início dos anos 1970, ampliaram-se os instrumentos do Estado para viabilizara 

incorporação de ciência, tecnologia e informação na prática agrícola. A criação da 

EMBRAPA foi fundamental porque ela passou a coordenar e executar as pesquisas científicas 

para a agricultura em todo o país. As pesquisas eram voltadas para o melhoramento da 

produção, na busca por corrigir as deficiências dos solos, prevenir doenças, aumentar o 

rendimento por hectares, atender as exigências do mercado quanto às variedades produzidas, 

tamanho, sabor, aparência, por meio do uso intensivo da biotecnologia. 

E conforme Ramos (2001), outras ações políticas também foram executadas em busca 

do das mudanças técnicas na agricultura, tais como: 

- Regulamentação da primeira Lei de Sementes, em 1965, cujos objetivos eram o 

incentivo à produção e utilização de sementes melhoradas e a criação de instrumentos de 

proteção ao consumidor de sementes, que passaram a ser certificadas pelo Ministério da 

Agricultura; 

- Em 1966, a criação do Fundo de Estímulos Financeiros ao Uso de Fertilizantes e 

Suplementos Minerais (FUNFERTIL); 
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- Os estímulos aos projetos de irrigação, com maior veemência a partir da década de 

1970, por exemplo, com a criação da CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento do Vale 

do São Francisco); 

- A criação de programas específicos para beneficiar algumas atividades e áreas de 

expansão da fronteira agrícola em que se destacam o Programa de Redistribuição de Terras e 

de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste (PROTERRA) (1971); o Programa 

Especial para o São Francisco (PROVALE) (1972); Programa de Desenvolvimento das Áreas 

da Amazônia (POLOAMAZÔNIA). Na região Centro-Oeste, destaca-se a criação do 

Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGO) (1973); do Programa de 

Desenvolvimento dos Cerrados (POLOCENTRO) (1975); e do Programa Nipo-Brasileiro de 

Desenvolvimento Agrícola da Região dos Cerrados (PRODECER) (1979). 

No caso da ocupação das áreas de Cerrado (tanto na região Centro-Oeste, como nas 

áreas de cerrados nordestinos mais recentemente), para consolidar esta prática de agricultura 

moderna, o Estado teve participação direta e ativa por meio de incentivos fiscais, crédito 

agrícola, subsídios à exportação e investimentos em infraestrutura, tais como: eletrificação 

rural, implantação de sistemas de beneficiamento e armazenamento de produtos agrícolas e 

construção de rodovias pavimentadas e não pavimentadas. E, foram estes fatores que 

possibilitaram a ocupação das áreas de Cerrado para a dinâmica da expansão da tecnificação 

da agricultura. 

O Estado brasileiro implementou um conjunto de políticas específicas para a 

agricultura, centralizando e favorecendo o direcionamento da expansão do grande capital e do 

agronegócio. O direcionamento para as áreas do Cerrado ocorreu após a década de 1970, a 

partir das metas do II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), com estratégias para 

ocupar economicamente e integrar essa região às demais regiões do território brasileiro. Estas 

metas de desenvolvimento do PND, em consonância com as características fisiográficas do 

Cerrado, propiciaram a ocupação dessas terras pelo capital para a produção de monocultura de 

grãos, destacando-se a cultura da soja. Outro fator de envergadura foi sua localização 

geográfica, que lhe confere condições de fácil integração com todas as outras regiões do país, 

tendo o Estado já iniciado a construção de rodovias, ligando esta região aos principais centros 

do país e estes investimentos em logística constituíram-se em uma medida indispensável para 

a adequada circulação da produção agrícola. Dentre os programas criados para possibilitar tais 

mudanças e ocupação nas áreas de Cerrado, destacaram-se o POLOCENTRO e o 

PRODECER. 
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O POLOCENTRO, criado em 1975, pelo Governo Federal, com a finalidade de 

incorporar e integrar as áreas de Cerrado ao processo produtivo nacional e internacional por 

meio de subsídios. Sendo assim, o POLOCENTRO aprovou 3.373 projetos de 

desenvolvimento agrário no Cerrado, totalizando aproximadamente US$ 577 milhões até o 

ano de 1982, período no qual o programa esteve em vigor. Dos beneficiários, 81% situavam-

se em propriedades com mais de 200 hectares, os quais absorveram 88% do volume total de 

crédito do referido programa. As propriedades acima de 1.000 hectares totalizaram 39% do 

total de projetos e obtiveram 60% dos recursos totais do programa (MATOS e PESSÔA, 

2011). Esses dados evidenciam que foram beneficiados, primordialmente, os proprietários de 

médios e grandes estabelecimentos, isto é, reforçam o caráter seletivo do programa. 

Tanto o PRODECER quanto o POLOCENTRO objetivam a incorporação de terras do 

Cerrado aos moldes empresariais de produção agrícola, com amplo uso de capital e de 

tecnologia, bem como o desenvolvimento da produção voltado para as culturas destinadas à 

exportação e para agroindústrias. E esses empreendimentos alcançaram seus objetivos, na 

medida em que alavancaram a expansão da produção de commodities, possibilitaram a 

instalação de grandes empresas agropecuárias. E estas, por sua vez, causaram mudanças 

significativas na configuração e nos usos do território, quando foram implantados novos 

sistemas de uso e manejo da terra, pautados na ciência, na tecnologia e na informação, e 

também novas culturas, como a soja. 

Já no caso da região Nordeste, que foi tardiamente inserida neste processo de 

incorporação de novas tecnologias ao processo produtivo agrícola, ainda na primeira metade 

do século XX, destacam-se algumas importantes políticas. A criação do DNOCS, por 

exemplo, trouxe novo impulso à construção de obras de engenharia, principalmente a 

construção de açudes, barragens e estradas na região Nordeste. Além disso, em 1948, com a 

criação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), inaugurada em 1955. O objetivo 

principal consistia no aproveitamento das águas do São Francisco para gerar energia elétrica, 

o que deveria resolver o abastecimento de todo o Nordeste e, ao mesmo tempo, impulsionar a 

industrialização na região; além disso, também serviria como suporte essencial à instalação 

dos futuros projetos de irrigação. Por conseguinte, havia a necessidade de disponibilizar 

crédito para as indústrias que tivessem interesse em se instalar, daí a criação, em 1952, de um 

banco regional, o Banco do Nordeste do Brasil (BNB). 

Ao final da década de 1950, idealizado por Celso Furtado e marcando uma nova etapa 

na história da região Nordeste, destacou-se a criação da SUDENE. As políticas apoiadas na 

solução hidráulica foram, então, substituídas por uma visão de desenvolvimento regional com 
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o intuito de incentivar a industrialização e a atividade agrícola, por meio da irrigação 

gerenciada pelo Estado (RAMOS, 2001). 

E, ainda no II PND, já na segunda metade da década de 1970, foi financiado o I Plano 

Plurianual de Irrigação (PPI). O Programa Plurianual de Irrigação incluiu 36 Projetos do 

DNOCS situados no Polígono das Secas, sendo prioridade de verbas para os projetos situados 

nos Vales Úmidos, como: Gurgueia 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 referido Programa que foi construída a Barragem Armando Ribeiro Gonçalves. A 

expansão do meio-técnico-científico-informacional ocorreu na região, em grande medida, por 

intermédio destes novos aportes técnico-científicos. A irrigação se difundiu, por meio de 

diversos incentivos públicos como o PPI e também da criação destes perímetros irrigados na 

região Nordeste. 

Tais políticas de desenvolvimento regional e a expansão da área irrigada inauguraram 

um novo período no Nordeste, o do meio técnico-científico-informacional. A construção de 

infraestruturas – rodovias, linhas de transmissão de energia, dutos e canais para irrigação –, 

contribuiu para viabilizar a implantação dos perímetros públicos irrigados. Assim, houve 

condições para a constituição de sistemas técnicos agrícolas mais modernos na região 

Nordeste, envolvendo um novo sistema de objetos e de ações. Outra importante medida 

política, esta no Vale do São Francisco, e foi a transformação, em 1974, da Suvale na 

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf). Esta instituição 

pública teve (e ainda tem) um importante papel como indutora na preparação do território 

para a tecnificação da agricultura. 

No caso do Rio Grande do Norte, alguns projetos estavam sendo implementados, 

como o Projeto Baio-Açu. E este era composto por três fases: a 1ª Fase correspondeu à 

construção da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, no leito do rio Piranhas-Açu, esta com 

capacidade para acumular aproximadamente 2,4 milhões de m³ de água e com um prazo de 

execução de três anos; a 2ª Fase foi caracterizada pelo assentamento, a montante da 

Barragem, da população desalojada pela inundação das terras. Como forma de compensação, 

estas famílias seriam ainda beneficiadas com a implantação de um polo pesqueiro; e 

finalmente a 3ª Fase, que constaria da instalação, a jusante da Barragem, do Projeto de 

Assentamento de Irrigantes, numa área que totalizava 22.000 hectares. 

Em meados de 1970, executado pelo DNOCS, iniciou-se o processo de desapropriação 

de um total 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). Paralelamente a esse 
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processo, foi suspenso o financiamento da produção agrícola que era realizado pelas agências 

do Banco do Brasil na região do Baixo-Açu, definindo também o bloqueio do cartório para a 

alienação de imóveis. A suspensão dos contratos de financiamento, desde o ano de 1975, pelo 

Banco do Brasil, para investimentos na área desapropriada, já havia desencadeado a 

desvalorização da área e a 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 e servir, tal como hoje se constata, para uma posterior concentração de 

terras nestas áreas beneficiadas com os recursos do poder público (FERNANDES, 1992). 

Com a implantação do Projeto e a construção da referida barragem, registra-se um 

descumprimento geral do objetivo de implantar um perímetro irrigado para os desapropriados 

e para os agricultores da região. O que de fato ocorreu foi um atraso de mais de uma década 

para a implantação do primeiro perímetro irrigado, que somente em 1992 aconteceu, com 

apenas pouco mais de 5.000 ha, de modo que não atendia aos desapropriados. 

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 no ano 

de 1983. As duas outras fases, que compreendiam os benefícios diretos à população 

desapropriada, o assentamento da população à montante da Barragem e o Polo de 

Piscicultura, estas não foram executadas, ficando boa parte da população desapropriada em 

habitações precárias, em assentamentos, sem água, banheiro e em terras pouco propícias à 

agricultura. Por conseguinte, a agricultura de autoconsumo também diminuiu muito com a 

construção da barragem e, posteriormente, com as compras e grilagens de terras pelas grandes 

empresas interessadas em desenvolver monoculturas para exportação ou para o mercado 

interno, uma vez que logo após a inauguração da barragem, já no ano de 1983, tem-se o início 

da instalação de grandes grupos na região do Vale do Açu. 

E a 3ª Fase, com o Projeto de Irrigação a jusante da barragem – projeto este que, 

segundo o DNOCS, viria a beneficiar mais de 3.500 agricultores diretamente com um 

perímetro irrigado que chegaria a mais de 20.000 ha – não foi executada e como não foram 

feitas as desapropriações da área do perímetro irrigado, desencadeou-se uma correria de 

grupos empresariais nacionais, atraídos pela potencialização das possibilidades de irrigação na 

região. 

Além do Projeto Baixo-Açu, o GTDN influenciou bastante, entre as décadas de 1970 e 

1980, na instalação de grandes programas governamentais orientados para grandes empresas 

privadas, dentro das metas do II PND. Os principais foram: o Programa de Desenvolvimento 

de Áreas Integradas do Nordeste (Polonordeste), em 1974; o Programa Especial de Apoio ao 
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Desenvolvimento da Região Semiárida do Nordeste (Projeto Sertanejo), em 1976; e o 

Programa de Apoio ao Pequeno Produtor (PAPP), com apoio do Banco Mundial, em 1982. 

Esses programas foram baseados na estratégia do governo federal dos anos de 1970, em que a 

agricultura deveria ampliar a sua escala e ser conduzida como parte de um processo mais 

amplo de modernização, que integraria produção, mercado, infraestrutura, pesquisa, 

assistência técnica e financiamento (LIMA, 2000). 

As atividades desenvolvidas nos planos de desenvolvimento rural integrado do 

Polonordeste, a partir da agricultura irrigada ou de sequeiro em áreas de maior fertilidade e 

menos afetadas pelas secas, como nas serras úmidas, mostraram-se economicamente viáveis. 

Conforme Lima (2000), o mesmo ocorreu com os projetos dos Núcleos Sertanejos, 

implantados em áreas irrigáveis ou em áreas secas, onde foi possível implantar uma 

infraestrutura hídrica, como o caso e do Polo Cotonicultor Açu-Mossoró (RN), na segunda 

metade dos anos de 1980. Porém, para Lima (2000), a maioria dos programas não obteve 

êxito devido à descontinuidade, ao desvio de recursos e à dimensão espacial muito ampla dos 

projetos, que os tornaram pouco operacionais. 
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5. O RIO GRANDE DO NORTE NO CONTEXTO DA TECFICAÇÃO DA 

AGRÍCOLA BRASILEIRA 

 

Neste capítulo, buscamos compreender e apresentar as especificidades do processo de 

tecnificação da agricultura no Rio Grande do Norte, levando em consideração as principais 

mudanças que ocorreram na configuração e no uso agrícola do território potiguar, a partir dos 

novos conteúdos agrícolas e sistemas técnicos dotados de ciência e informação na agricultura. 

Identificamos os níveis técnicos e temporalidades que coexistem no uso agrícola do território 

potiguar, bem como os principais agentes sociais que estão envolvidos com a agricultura no 

Rio Grande do Norte. 

 

5.1. A tecnificação agrícola no Rio Grande do Norte: níveis técnicos e temporalidades 

 

Até meados da década de 1980, a economia do Rio Grande do Norte esteve pautada 

em atividades, como o cultivo da cana-de-açúcar, sobretudo na faixa litorânea oriental; a 

pecuária extensiva, com destaque para o semiárido potiguar; a prática de uma agricultura para 

o autoconsumo, em especial no agreste potiguar. Além do cultivo e comercialização do 

algodão e castanha de caju e do extrativismo vegetal, destacando a carnaúba, a oiticica. Todas 

estas atividades apresentavam baixos níveis de produtividade e o uso de técnicas produtivas 

rudimentares. Entretanto, nas últimas décadas, a atividade agrícola no RN obteve maior 

dinamização, apresentando maiores volumes de investimentos recebidos, maiores níveis de 

produção e de produtividade, maiores volumes de exportações de produtos agrícolas e 

elevação do consumo produtivo agrícola. 

 Tais mudanças significativas que ocorreram na configuração territorial e no uso 

agrícola do território potiguar decorreram de um conjunto de fatores de ordem econômica, 

política e social, externos às dinâmicas preexistentes, caracterizando-se especialmente pela 

incorporação de sistemas técnicos com conteúdos marcadamente científicos e informacionais 

na produção agrícola, que compreendem o processo de tecnificação da agricultura. 

Ressaltamos ainda que as áreas do estado que apresentam maior integração aos mercados 

nacional e internacional e maiores densidade e eficiência científica-informacional nos 

sistemas técnicos agrícolas, apesar de se destacarem no contexto da agricultura potiguar, por 

vezes, possuem dinâmicas pouco expressivas quando analisadas no contexto da agricultura 

brasileira, conforme verificado nas secções anteriores deste trabalho. 

A intensificação do uso de técnicas informacionais na agricultura não ocorre de 

maneira homogênea no RN, seguindo uma tendência nacional, ao privilegiar determinadas 

áreas, lavouras e segmentos sociais, com destaque para a faixa litorânea do estado, com o 

desenvolvimento do setor sucroalcooleiro e a predominância de grandes empresas 

controlando a produção; bem como a região do Vale do Açu, com o desenvolvimento da 

fruticultura irrigada, também com a presença marcante de multinacionais do agronegócio. 

Verificamos que a combinação de um conjunto de fatores e eventos, que conferem 

particularidades ao RN, possibilitou sua integração aos mercados nacional e internacional. No 

caso específico do Vale do Açu, a produção de frutas tropicais no baixo curso do rio Açu se 

apresentou como uma atividade rentável e atrativa ao capital de grandes empresas 

multinacionais, uma vez que a produção ocorre no período de entressafra dos demais 
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principais produtores mundiais de frutas, bem como pela inexistência da “mosca da fruta” na 

região; também em virtude das condições fisiográficas: de altas temperaturas, forte 

luminosidade, baixa umidade relativa do ar, uma topografia plana e a existência de solos de 

fácil manejo e excelente drenagem. 

Ademais, a atuação do Estado se fez primaz, uma vez que a SUDENE, criada para 

promover o desenvolvimento do Nordeste, dentre os seus objetivos, almejava a modernização 

da base técnica da produção agrícola e para tanto privilegiou os projetos de irrigação e, para 

tanto, apoiou a construção de grandes perímetros irrigados na região Nordeste, estando um 

deles situado no Vale do Açu, no Rio Grande do Norte, a Barragem Armando Ribeiro 

Gonçalves, que foi concluída em 1983, em consonância com as ações pontuais da “política de 

açudagem” do DNOCS, como já foi ressaltado no capítulo anterior. Não obstante, uma grande 

quantidade de terras agricultáveis que estavam ociosas ou que estavam ocupadas com 

agricultura para autoconsumo foi comprada a baixos preços e/ou griladas, passando a 

pertencer a grandes empresas que atuavam no agronegócio das frutas. 

Sobre estas obras públicas, como barragens, açudes e adutoras, Albano (2008, p. 116) 

expõe que o I PPI, em 1978, “possibilitou a generalização de empreendimentos privados de 

irrigação, através da facilitação do acesso à água, empreendimentos esses que usavam 

técnicas modernas”, de modo que se vinculando às ações do DNOCS, esse Plano priorizou os 

projetos situados no vale úmido que deram suporte ao desenvolvimento da fruticultura 

irrigada no estado. 

Salientamos que tanto o litoral oriental, área de produção de cana-de-açúcar, como o 

alto oeste potiguar constituem as áreas do RN que mais dispõem de recursos hídricos e que há 

uma concentração dos poços de uso agropecuário no alto oeste potiguar, sobretudo no 

município de Mossoró, ao passo que há uma rarefação na distribuição destes no semiárido 

potiguar e no agreste potiguar, bem como se pode verificar que parte considerável dos 

municípios do estado não dispõe de nenhum corpo d’água e/ou equipamento (Mapa 05). 

Entendemos que a construção desses sistemas técnicos possibilitou o melhor 

aproveitamento dos recursos hídricos existentes no RN e o uso de diversas técnicas de 

irrigação, fatores essenciais para o desenvolvimento da fruticultura no Vale do Açu. Segundo 

Silva (2004), os investimentos públicos foram carreados para incentivar os projetos de 

irrigação privados, que já vinham sendo postos em prática desde a década de 1960. 

 

Mapa 05 – Rio Grande do Norte: O uso dos recursos hídricos pela agricultura 
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Fonte: CGHSF/IBGE, 1996. 

 

Assim, o financiamento de infraestrutura de irrigação variou desde a perfuração de 

poços artesianos de grande profundidade, entre 700 e 1000 metros, até a construção da 

barragem com capacidade para 2,4 bilhões de m³ de água. Conforme Silva (2004), a irrigação 

no Vale do Açu foi feita como uma atividade econômica, em que quando concretizadas as 

obras hídricas governamentais, houve a implantação dos projetos privados de irrigação, que 

acirrou o mercado de terras. 

Na contemporaneidade, na agricultura potiguar são utilizados diversos métodos de 

irrigação, tais como: por superfície em sulcos, mais apropriada para o plantio de milho; a 

aspersão (por pivô central e outros métodos), bem como por método localizado (como 

gotejamento, microaspersão). Há uma predominância do uso de irrigação por aspersão que 

ocorre em todo o estado, contudo, o método de aspersão por pivô central é bastante pontual, 

em razão do custo inicial de implantação ser elevado, este ocorrendo apenas em municípios 

como Ielmo Marinho, na produção de abacaxi; Arês e Macaíba, na produção de cana-de-

açúcar; Ipanguaçu, na produção de banana; em Touros, na produção de melão. 

As técnicas de irrigação por sulcos, por sua vez, são utilizadas com maior intensidade 

nos municípios de Cruzeta e de Caicó, no Seridó Potiguar, sobretudo em virtude da produção 

de milho forrageiro (Figuras 11 e 12). E já o método localizado de irrigação, sobretudo o de 

gotejamento, a técnica mais eficiente, ocorre principalmente no município de Baraúna, com a 
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produção de melão e como evidência dessa acentuação, neste município há empresas 

especializadas em irrigação agropecuária, como a Cagipel e a Agroirrigação Primavera. 

Nas últimas décadas, os produtores têm procurado adotar a microaspersão e o 

gotejamento, técnicas mais racionais na rega de frutas, pois estas permitem irrigar 

individualmente cada pé de planta, economizando água e garantindo a qualidade dos solos. 

Outra vantagem que esses novos equipamentos de irrigação trazem é a possibilidade de 

combinarem-se com o uso de fertilizantes ou defensivos, simultaneamente. Este é um 

exemplo do funcionamento de técnicas se dando em sistema, porque para a realização de uma 

dada técnica se exige a sua conjugação com outras técnicas (SANTOS, 1996) 

 

Figura 11 – Equipamento de irrigação 

por microaspersãona empresa Del 

Monte, em Ipanguaçu –RN 

Figura 12 – Abundante uso da água na 

empresa Del Monte, em Ipanguaçu –RN 

 
Fonte: Acervo do Autor, 2013. 

 

Nas figuras apresentadas podemos verificar o uso abundante da água para a produção 

de banana, na unidade de produção da empresa Del Monte FreshProduce, uma vez que esta 

faz uso de equipamentos de irrigação por microaspersão, desenvolvendo o manejo racional e 

adequado fornecimento de água à planta. Ademais, o uso intenso da água ocorre também na 

etapa de limpeza e classificação das frutas, no parcking house da empresa, em que os cachos 

de bananas são imersos em tanques. Em entrevista realizada na empresa, um julho de 2013, o 

chefe do setor de irrigação declarou que um dos fatores que motivou a instalação da empresa 

no município foi justamente a infraestrutura de irrigação existente, possibilitada pela 

perenização do rio Açu. 

Entretanto, é importante ressaltar que somente 6.756 estabelecimentos agropecuários 

do RN fazem uso de irrigação, o que equivale a somente 8,1% do total de estabelecimentos do 

estado; 4,8% do total de estabelecimentos que usam irrigação no Nordeste, que é de 138.013 
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unidades; e ao considerar a escala nacional, verifica-se que o RN reúne apenas 2% do total de 

estabelecimentos agropecuários que fazem uso de irrigação no Brasil, que corresponde a 

329.073 unidades. O que nos faz perceber que a distribuição dos sistemas técnicos que 

possibilitam o uso dos recursos hídricos pela agricultura no RN é bastante seletiva, uma vez 

que há uma concentração de canais, barragens, açudes e principalmente de poços nos 

municípios do Vale do Açu, reforçando o que defendem Santos e Silveira (2001), quando 

estes autores afirmam que devemos considerar as densidades de coisas naturais e artificiais na 

configuração do território. 

Sobre esse assunto, Santos (1997b, p.38) explica que os investimentos feitos em 

infraestrutura ampliam as possibilidades de difusão das atividades produtivas, pois modificam 

a composição técnica e organizacional do território, caracterizando “os processos de 

remodelação do território essenciais às produções hegemônicas que necessitam desse novo 

meio geográfico para a sua realização”. 

Portanto, analisando os principais sistemas técnicos presentes no RN, não só aqueles 

referentes ao uso da água na agricultura do estado, mas também as principais rodovias 

(federais e estaduais), as ferrovias, os quatro portos, o aeroporto internacional e os demais 

campos de pouso, notamos que o estado dispõe de equipamentos de infraestrutura que 

asseguram o desenvolvimento de atividades produtivas que exigem elevada densidade 

técnica, possibilitando a mobilidade da força de trabalho e os fluxos de mercadorias. 

No caso do Rio Grande do Norte, a integração com os demais pontos do território 

nacional é feita pelos modais rodoviário e hidroviário, sendo o RN interligado a todas as 

regiões do Nordeste e do Brasil pelas rodovias BR 101, BR 226, ambas se encontrando com a 

BR 406 e com a BR 304, se constituindo estas rodovias em elementos que contribuem para a 

fluidez do território (Mapa 06). 

Salientamos que as condições de circulação são importantes para a agricultura, no que 

concerne ao transporte de cargas, o consumo de insumos produtivos, o escoamento da 

produção e quanto à logística de transportes, a localização estratégica do Rio Grande do Norte 

com maior proximidade com os continentes africano e europeu, diminui despesas com o 

transporte e o tempo gasto para chegada dos produtos ao seu destino final. 

É dessa maneira que concordamos com Fortuna (2006) e Castillo (2007) que na 

contemporaneidade um dos traços característicos do território é o papel preponderante que a 

circulação assume no processo produtivo, o que implica na grande necessidade de transportes, 

de todos os modais, para a articulação de todas as escalas, desde o local aos espaços nacional 

e internacional. 
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Mapa 06 – Rio Grande do Norte: principais sistemas técnicos de transporte 

Fonte: IBGE, 2006. 

 

A necessidade do desenvolvimento de uma multimodalidade resulta do sistema 

produtivo baseado na especialização produtiva e evidencia a interdependência dos lugares. 

Não obstante, para Ribeiro e Ferreira (2002), a utilização desses diversos modais agrega 

vantagens a cada modal, que combinados pelo nível de serviço e de custo, permitem uma 

entrega com menor custo e em um tempo relativamente menor, buscando equilíbrio entre 

preço e serviço. 

No caso do Rio Grande do Norte e mais especificamente do principal porto do estado, 

localizado no município de Natal, as mercadorias exportadas, sobretudo os produtos agrícolas, 

chegam até o porto por meio do transporte rodoviário, predominantemente em caminhões 

conteneirizados, a exceção do açúcar, que pode chegar via caminhões não conteneirizados 

(Figuras 13 e 14). Usando termos técnicos, essa “perfeita integração” dos modais de 

transportes, promovida solidariamente pelos diversos objetos necessários a essa integração, 

possibilita a fluidez do território. 

 

Figura 13 – Fotografia aérea do Porto de 

Natal 

Figura 14 - Caminhão conteneirizado 

para transporte de cargas 
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Fonte: CNNTTL, 2014. Fonte: Acervo do Autor, 2013. 

 

 Nas figuras apresentadas podemos constatar que o porto de Natal se apresenta como 

um ponto de multimodalidade, sendo o principal responsável pelo transporte de cargas, 

permitindo a circulação das mercadorias. Também destacamos que o transporte de 

mercadorias é realizado por duas armadoras: a Companhia Marítima de 

Afretamento/Companhia Geral Marítima (CMA CGM) e pela MARFRET, ambas empresas 

francesas. Conforme Antas (1997), estas empresas atuam em parceria, se associando com o 

intuito de compartilhar e reduzir os custos, de modo que existe um total de 6 navios operando 

no porto de Natal, dos quais 4 pertencem à empresa CMA CGM e 2 à empresa MARFRET. 

Estas armadoras revezam o uso do espaço destinado aos contêineres no navio, em acordos 

feitos anualmente ou por safra. 

 As armadoras oferecem uma linha semanal com destino à Europa, passando pelos 

portos de Algeciras e Vigo, situados na Espanha; Rotterdam, na Holanda; Tilburyn, na 

Inglaterra; Rouen e Le Havre, localizados na França. O retorno da Europa para o continente 

americano é feito pelo porto de Philipsburg, nas Antilhas; Portof Spain, em Trinidad e 

Tobago; Degrad Des Cannes, situado na Guiana Francesa; passando pelo porto de Belém e de 

Fortaleza, já no Brasil, até recomeçar o percurso pelo porto de Natal (Mapa 07). Além da 

linha semanal com destino à Europa, esporadicamente, são enviados navios ao continente 

africano, os quais são destinados exclusivamente para o transporte de parte considerável do 

açúcar produzido no RN (ANTAS, 1997; CODERN, 2013; LUIZ, 2010). 

No ano de 2011, de acordo com os dados da FIERN (2012), os embarques de frutas 

tropicais contribuíram com 48% da receita total de exportação e os demais produtos 

alimentícios exportados no ano (açúcar, bombons, bebidas e balas) representaram 7% do total 

das exportações. Contudo, a participação do Rio Grande do Norte nas divisas de exportações 

nacionais totalizou apenas 0,11% em 2011, de modo que embora a exportação de frutas do 
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estado tenha contribuído com 15% das frutas exportadas no país, o RN ocupa a quarta posição 

do Nordeste, após os estados de Ceará, Pernambuco e Bahia. 

 

Mapa 07 – Principais exportações de produtos agrícolas pelo porto de Natal-RN 

 

Fonte: SECEX-MDIC, 2010; CODERN, 2010. 

 

 Com relação especificamente às exportações de produtos agrícolas, constatamos que 

as principais commodities agrícolas exportadas pelo RN são o melão, o açúcar, a manga, a 

banana e a castanha de caju. Embora o porto de Natal também acolha parte da produção de 

outros estados, como do Ceará e de Pernambuco, ele também perde boa parte da produção 

norte-rio-grandense para outros portos como os de Suape – PE, Pecém – CE e Mucuripe – CE 

(LUIZ, 2010; CODERN, 2013; SECEX-MDIC, 2013). 

 No caso da produção de melão exportada pelo porto de Natal, esta é proveniente de 

municípios do RN, principalmente de Jandaíra, Macau, Tibau, Mossoró e Baraúna, mas 

também dos municípios de Icapuí e Quixeré, no estado do Ceará. Tendo como destino 

principalmente a Espanha, a Holanda, a Inglaterra e a França. Quanto à produção de açúcar 

exportada pelo referido porto é proveniente exclusivamente do município de Arês e tem como 

destinos principais a Líbia, Nigéria e a Venezuela. 
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 Quanto à produção de manga exportada pelo porto de Natal, esta é oriunda dos 

municípios de Rio do Fogo, Touros e Ipanguaçu, além de parte da produção do município de 

Petrolina – PE, destinando-se aos mercados consumidores de Espanha, Holanda e Inglaterra. 

No caso da produção de castanha de caju, os principais produtores são os municípios de Serra 

do Mel, Apodi, Mossoró e Lagoa Nova, tendo como destino principal a Holanda e a 

Inglaterra, além da Alemanha, que atua como uma espécie de entreposto comercial, 

exportando boa parte do que importa deste produto. 

 No que tange à produção de banana oriunda dos municípios de Ipanguaçu, Carnaubais 

e Açu, os principais mercados são Mônaco, Alemanha, Inglaterra, Holanda e Bélgica. No caso 

específico da produção de banana das 9 fazendas em funcionamento da empresa Del Monte, 

em Ipanguaçu, a ordem de corte diária é de aproximadamente 68.000 caixas de bananas, as 

quais são organizadas em blocos de 48 caixas (paletizadas), com adequado controle e 

rastreamento da produção, em que cada cacho de bananas recebe o código de barra do produto 

(Figura 15). Desse modo, a referida empresa não possui ampla capacidade de armazenamento, 

dispondo apenas de uma Doca, na qual os produtos permanecem por até 24h, quando são 

distribuídos. 

 

Figura 15 – Caminhão refrigerado na Doca para ser abastecido 

 
Fonte: Acervo do autor, 2013. 

 Esta capacidade produtiva da empresa evidencia a demanda constante pela eficiência 

no escoamento da produção, de modo que por vezes a empresa realiza as exportações pelos 

portos do estado do Ceará que, segundo o funcionário responsável entrevistado, não é 

vantajoso para a empresa porque o aumento da distância acresce em R$ 0,40 o custo de cada 

caixa transportada, mas em razão dos problemas de infraestrutura existentes no porto de 

Natal, é a estratégia adotada para a exportação desse produto. 

Não obstante,  Luiz (2010) coloca que os principais problemas que dificultam a fluidez 

do território e a movimentação das mercadorias pelo porto de Natal consistem no pequeno 
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número de equipamentos e até a ausência deles, como é o caso do guindaste de terra, e estes 

problemas se agravam na época de safra das frutas, quando o porto tem uma concentração de 

suas operações. Outro problema recorrente diz respeito à existência de apenas uma linha de 

navegação (a que é realizada semanalmente), que desencadeia maiores gastos e perda de 

tempo para as empresas que objetivam escoar a produção para outros portos nos quais a linha 

disponível não abrange. 

Portanto, consideramos essenciais os grandes sistemas técnicos presentes no território 

do Rio Grande do Norte, tais como as grandes obras hídricas, os modais de transporte e o 

sistema portuário, os quais tornam viáveis os usos do território, incluindo o uso agrícola. 

Desse modo, são igualmente importantes para a realização da agricultura no RN os sistemas 

técnicos voltados especificamente para a realização da agricultura, como a presença de 

máquinas e equipamentos agrícolas, o uso de irrigação e de aditivos químicos na produção 

(ARROYO, 2013). 

Salientamos que a distribuição dos sistemas técnicos agrícolas no RN também não 

ocorre de maneira homogênea, mas apresenta áreas de densidade e de rarefação, bem como 

um conjunto de situações e graus intermediários, em que os municípios e circuitos produtivos 

agrícolas apresentam coexistências de níveis técnicos distintos e de temporalidades, como é o 

caso, por exemplo, dos municípios de Angicos e Afonso Bezerra, situados na microrregião de 

Angicos, bem como o município de Cruzeta, no Seridó Potiguar, pois estes apresentam 

sistemas técnicos mais sofisticados, no que concerne especificamente à pecuária bovina 

leiteira, ainda que de maneira muito pontual (Figuras 16 e 17), havendo uma concentração 

nesses três municípios do uso de ordenhadeiras mecânicas, de tanques de resfriamento do 

leite, do uso de transferência de embriões e de inseminação artificial no rebanho. 

Uma vez que toda a produção do leite e de seus derivados no RN é destinada ao 

consumo interno no estado, verificamos que ao mesmo tempo em que existem as unidades 

industriais de processamento de leite, as quais dispõem de maior infraestrutura e integração ao 

mercado consumidor do estado, totalizando 30 laticínios no RN, coexistem as unidades de 

processamento artesanal, as queijarias, popularmente chamadas de queijeiras (FIERN, 2013). 

 

Figura 16 – Laticínio no município de 

Angicos – RN 

Figura 17 – Queijaria no município de 

Angicos – RN 
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Fonte: Acervo do autor, 2013. 

 

A unidade de processamento industrial de leite visitada, pertencente à Associação dos 

Pequenos Agropecuáristas do Sertão de Angicos, reúne quase a totalidade da produção de 

leite dos fornecedores do município de Angicos e municípios do entorno, dispõe de melhores 

equipamentos e infraestrutura, inclusive para a comercialização dos produtos com a marca 

Leite Cabugi, estando entre as principais empresas do ramo no estado. Ao passo que a 

unidade de processamento artesanal não possui grande escala de produção, dispõe de 

instalações e tecnologias inadequadas e, como não possui meios de transporte adequados para 

a comercialização, a produção é destinada ao autoconsumo e à venda nas proximidades. 

Não obstante, é possível observar diferentes níveis técnicos não só na pecuária no 

estado, mas também na mandiocultura mais recentemente, com destaque para o Agreste 

potiguar, pois, de acordo com Salvador (2009) a atividade mandioqueira no estado está 

modificando suas bases técnicas para a aumentar a produtividade. A emergência da 

preocupação com a alta qualidade dos padrões industriais no processamento de mandioca 

coexiste com as tradicionais casas de farinha de processamento artesanal. 

A partir da década de 1980, a atividade mandioqueira começou a incorporar novas 

tecnologias ao processo produtivo, desencadeando mudanças técnicas e nas relações de 

trabalho, sob a lógica capitalista. Dentro dessa lógica, a produção da mandioca passa a ser 

feita com o uso de máquinas e de adubos químicos; a transformação dela em farinha tem sido 

realizada também em indústrias de farinha, que dispõem de instrumentos técnicos movidos à 

eletricidade, o que reduz a necessidade de emprego da força de trabalho.Além disso, a 

mandioca não é mais cultivada pelos produtores com o escopo primordial de assegurar o 

autoconsumo, mas sim com o de atender à demanda por matéria prima para casas e indústrias 

de farinha (SALVADOR, 2009; RAMALHO, 2003). 
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Já com relação à produção de castanha de caju no Rio Grande do Norte, um dos 

principais produtos da pauta exportadora, todo o conteúdo científico-informacional presente 

na produção está no uso de biotecnologia, no desenvolvimento de novas variedades de 

cajueiro que possibilitam maior produtividade, como a variedade de cajueiro-anão (Figura 

18), ao passo que toda a etapa de processamento da castanha de caju é realizada com o uso de 

tecnologias inadequadas em instalações precárias, havendo uma coexistência de níveis 

técnicos nas diferentes etapas da produção. 

 

Figura 18 – Cajueiro comum e cajueiro anão precoce; clones de mudas de cajueiro anão 

 

Fonte: Adaptado de EMPARN, 2010. 

 

No intuito de aumentar a produtividade, altos investimentos foram feitos no 

desenvolvimento de tecnologias que permitiram avanços no preparo do solo, nas técnicas de 

adubação, no controle de pragas, doenças e das ervas daninhas, no plantio do cajueiro e na 

irrigação adequada. Além disso, houve o desenvolvimento de diversas técnicas de 

melhoramento genético da planta, com fins econômicos e, mais especificamente, o 

melhoramento clonal, tendo sido desenvolvidos os clones de cajueiro anão precoce (FBB, 

2010). Nesse sentido, o cajueiro comum apresenta cajus desuniformes, heterogêneos, com 

menor produtividade e qualidade inferior da produção (Figura 19). Ao passo que o cajueiro 

anão precoce apresenta cajus uniformes, homogêneos, com alta produtividade e qualidade da 

produção, obtendo-se, portanto, 100% das plantas produtivas e melhores preços nos produtos 

(EMPARN, 2010). 
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Figura 19 – Resultados obtidos com o cajueiro comum e cajueiro-anão, respectivamente 

 

Fonte: EMPARN, 2010. 

 

Dessa maneira, coexistem no RN unidades de produção que desenvolvem jardins 

clonais de cajueiro-anão precoce irrigado com as unidades de produção em que os produtores 

dispõem de níveis técnicos inferiores ou mesmo inexpressivos, de modo que dependem 

unicamente das condições físico-naturais. O cajueiro comum de porte médio pode ser 

comumente encontrado em todo litoral nordestino, mas a nova variedade, o cajueiro-anão, por 

sua vez, requer um nível técnico mais sofisticado no processo produtivo, de modo que não 

está localizado em todo o RN, mas apenas em alguns pontos do estado, como o município de 

Serra do Mel e de Lagoa Nova. 

Portanto, as contradições, coexistências e defasagens no processo produtivo agrícola 

estão presentes mesmo nas áreas do território que apresentam maiores níveis técnicos 

informacionais na produção, como no Vale do Açu e na área produtora de cana-de-açúcar 

(Figuras 20 e 21). Tais contradições se reproduzem não apenas no conteúdo científico-

informacional dos equipamentos utilizados, mas também nas relações de trabalho; nos tempos 

distintos de produção e produtividade, de uso da informação (se em tempo real ou defasada); 

na relação dos produtores com o mercado e com os demais agentes sociais envolvidos na 

agricultura. Verificamos contradições na distribuição do financiamento, da assistência técnica, 

do acesso às inovações e pesquisa agropecuária, que ocorre de maneira seletiva quanto às 

frações do território e às categorias de produtores. 
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Figura 20 – Corte mecanizado da cana-

de-açúcar na Usina Estivas – RN 

Figura 21 – Corte manual da cana-de-

açúcarna Usina Estivas – RN 

 

Fonte: Arquivo da empresa, 2014. Fonte: Junior Santos, 2013. 

 

Tais contradições e coexistências estão presentes não só em um mesmo município ou 

em instâncias da produção de uma determinada lavoura, mas podem ser encontradas também, 

em muitos casos, no interior das unidades de produção de empresas multinacionais ou em 

estabelecimentos agropecuários com uma dinâmica agrícola pouco expressiva e com baixa 

integração ao mercado, que aumentaram seu consumo produtivo agrícola ou que se 

integraram à agroindústria, sujeitando-se aos ditames e exigências desta última. Tais situações 

as mais peculiares demonstram que não se trata de uma dicotomia entre agricultura familiar e 

agronegócio nem de uma mera dualidade entre áreas de densidade e rarefação técnica, mas 

que estas oposições coexistem se complementando e conferindo cada vez mais singularidades 

à realização do processo produtivo nos lugares. 

Nas figuras apresentadas, constatamos que a colheita da cana-de-açúcar produzida no 

município de Arês – RN, pela antiga Usina potiguar Estivas, vendida desde o ano de 2007, ao 

grupo Louis Dreyfus, não é completamente mecanizada, fazendo-se necessário e tornando-se 

mais vantajoso para a empresa o uso de mão de obra temporária, de baixo custo e com baixa 

qualificação, em que tais trabalhadores se sujeitam as mais precárias condições de trabalho.  

Podemos então constatar que, de um lado, a referida empresa faz uso de mão de obra 

com alta qualificação; possui laboratórios de controle de qualidade de análises físico-químicas 

e microbiológicas para o açúcar; utiliza uma colheitadeira que permite o corte de cana de 

modo uniforme e preciso, gerando maior produtividade, por possuir um sistema de corte de 

base, capaz de cortar a cana-de-açúcar acompanhando o perfil do solo, reduzindo a quantidade 

de impurezas e de palha no produto final, além de possuir um sistema de elevador que desloca 
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a cana cortada até a unidade de transbordo. Por outro lado, a empresa utiliza uma área total de 

35 mil hectares de terras cultivadas com a lavoura, entre os municípios de Goianinha e Arês, 

pertencentes à empresa e com terras arrendadas, evidenciando a concentração fundiária no 

RN, um dado histórico que se mantém e se recria na contemporaneidade.  

É dessa maneira que consideramos que a agricultura se apresenta no estado do Rio 

Grande do Norte seguindo o modelo produtivista brasileiro, em que se prioriza a produção de 

lavouras destinadas ao mercado nacional e internacional, secundarizando a importância das 

lavouras alimentícias destinadas à população do estado (Gráfico 02). 

 

Gráfico 02 – Área Plantada com lavouras destinadas ao mercado interno e 

externo (Hectares) 

 
Fonte: Produção Agrícola Municipal – IBGE, 2010. Anuário Estatístico do IDEMA, 2010. 

 

Destaca-se a produção de castanha de caju, da qual mais de 70% do volume produzido 

é exportado, apresentando uma área cultivada total de 121.552 hectares, além da produção de 

cana-de-açúcar no estado, mais especificamente no Leste Potiguar, que concentra 93,5% da 

quantidade produzida dessa lavoura no RN, ocupando uma área total 65.326 hectares. As 

lavouras que são voltadas para atender os ditames do mercado – no caso do Brasil, pode-se 

destacar a produção de soja, de frutas tropicais, de cana-de-açúcar – evidenciam o processo 

pelo qual o território se torna um espaço nacional da economia internacional, uma vez que 

embora a etapa de produção propriamente dita dessas lavouras seja realizada nos subespaços 
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do país, os comandos e a regulação são ditados segundo os interesses hegemônicos (SANTOS 

e SILVEIRA, 2001).  

Quando observamos o valor da produção das lavouras, percebemos que aquelas que 

são realizadas predominantemente por grandes produtores, na lógica do agronegócio, como o 

melão e cana-de-açúcar, são as atividades que apresentam maiores valores de produção, ainda 

que não sejam as lavouras que ocupem maior área (Gráfico 03). 

 

Gráfico 03 – Valor da produção de lavouras destinadas ao mercado interno e 

externo (Em mil reais) 

 
Fonte: Produção Agrícola Municipal – IBGE, 2010. Anuário Estatístico do IDEMA, 2010. 

 

A seletividade do capital em optar por commodities justifica-se pela renda agrícola e 

pelos altos lucros que são obtidos na comercialização de tais mercadorias, pois o agronegócio 

no RN se constitui enquanto uma atividade de significativa importância econômica. 

Constatamos então que a produção agrícola reflete os interesses de natureza pública e privada 

em investir nas lavouras agrícolas que apresentem possibilidades reais e imediatas de 

rentabilidade (RAMALHO, 2003). Assim, os níveis de produtividade, o uso da terra e dos 

insumos agrícolas aumentam de forma diferenciada entre as lavouras, havendo uma 

desvalorização das culturas alimentares básicas, as quais não se apresentam com 

possibilidades de lucro para os empresários rurais, mas que são mantidas em razão de 

possibilitar a reprodução social da força de trabalho com baixo custo. Ou seja, na lógica da 

economia globalizada, os alimentos – enquanto mercadorias – são produzidos para atender às 
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demandas do mercado (valor de troca), em detrimento das demandas sociais (valor de uso). 

No caso do Rio Grande do Norte, o cultivo de produtos como o milho, a mandioca, o feijão, a 

batata-doce, são produzidos predominantemente por produtores agrícolas que não estão 

integrados ao mercado internacional, mas que se dedicam a esses cultivos, visando assegurar 

o autoconsumo e o abastecimento do mercado interno com o excedente da produção de 

lavouras alimentícias (Gráfico 04). 

 

Gráfico 04 – Área Plantada com lavouras destinadas ao mercado interno no RN 

(Hectares) 

 
Fonte: Produção Agrícola Municipal – IBGE, 2010. Anuário Estatístico do IDEMA, 2010. 

 

A produção de milho, mandioca e feijão totaliza 99.567 hectares de área plantada no 

Rio Grande do Norte, merecendo destaque a microrregião do Agreste potiguar que apresenta 

os maiores volumes de produção e de área destinadas a essas lavouras. Além disso, no RN há 

a produção de arroz, batata-doce e de frutas variadas que se apresentam com menor 

expressão, mas que são amplamente consumidas pelo mercado interno, uma vez que fazem 

parte do regime alimentar habitual da população do estado. No entanto, é importante 

considerar que não se trata de uma regra, pois em menor escala e com produtos de inferior 

qualidade, há também o consumo interno de parte da produção das lavouras que 

prioritariamente são destinadas ao mercado nacional e internacional. 

Ao analisar os dados referente ao valor da produção dos produtos agrícolas destinados ao 

mercado interno (Gráfico 05), verificamos que produtos como milho e feijão possuem baixo 
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valor de produção, o que pode ser explicado pelo fato de serem produzidos na lógica da 

produção de excedente
3
 e não na lógica da especialização produtiva, com vistas ao mercado. 

 

Gráfico 05 – Valor da produção de lavouras destinadas ao mercado interno no RN 

(Em mil reais) 

 
Fonte: Produção Agrícola Municipal – IBGE, 2010. Anuário Estatístico do IDEMA, 2010. 

 

A produção de lavouras para o consumo da população do estado é realizada 

predominantemente por agricultores camponeses, pois são produtos que não interessam aos 

grandes empresários, pois quando se compara alguns produtos dos dois grupos, aqui 

considerados, percebemos que em cada hectare de melão plantado, obtem-se em média R$ 

18.965,00 de valor produzido, na cana-de-açúcar o valor é de R$ 2.951,00, enquanto que na 

produção de milho e de feijão, que pertencem ao grupo de produtos voltados ao mercado 

interno, os valores são de R$ 161,00 e de R$ 460,00, respectivamente.  

O único produto do grupo dois que apresenta valor produzido por hectare que se 

aproxima dos produtos do grupo um é a mandioca, que em média apresenta valor de produção 

de R$ 1.922,00. Por essa razão, os produtos voltados para o consumo interno não constituem 

                                                           
3
O excedente não é o produto que sobra do consumo, mas o produto dos fatores de produção excedentes dos que 

foram utilizados na subsistência (no caso a mão-de-obra e a terra com suas pastagens naturais). É o fator 

excedente que gera o produto excedente e que define a economia, a sociedade e a cultura baseadas no excedente, 

à margem das relações monetárias, das relações sociais abstratas, da dominação política, das relações capitalistas 

de produção típicas, da conduta racional com relação a fins seculares (MARTINS, 1975, p. 12). 

Trata-se de uma economia do excedente, cujos participantes dedicam-se principalmente à própria subsistência e, 

secundariamente, à troca do produto que pode ser obtido com os fatores que excedem às suas necessidades. 

(MARTINS, 1975 p. 45). 
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de interesse do capital e são, no geral, produzidos, por grupos sociais que foram 

marginalizados do processo de tecnificação agrícola, de modo que não possuem acesso pleno 

aos financiamentos, à assistência técnica, não apresentando níveis de tecnificação elevados 

(Cartograma 07). 
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Cartograma 07 – Rio Grande do Norte: distribuição do financiamento agrícola, 2006 

Fonte: Elaboração própria com base em IBGE (2006). 
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 Com relação ao financiamento agrícola, constatamos que a maior parte dos municípios 

do estado apresenta até 70% de seus estabelecimentos agropecuários sem obtenção de 

financiamento, concentrando valores pouco elevados. Destacamos os municípios de Serra do 

Mel, Mossoró, Caicó, Cerro Corá e Santana do Matos que apresentam valores obtidos 

maiores, bem como uma quantidade significativa de estabelecimentos agropecuários que 

obtiveram financiamento, havendo portanto uma distribuição proporcional entre os 

produtores. 

 O município de Jardim do Seridó, por sua vez, concentrou o maior número de 

contratos, apresentando em torno de 65% dos estabelecimentos agropecuários existentes no 

município com obtenção de financiamento, contudo o valor total do financiamento para este 

município foi inexpressivo. Ao passo que o município de Carnaubais obteve maior valor de 

financiamento, com quantidade inexpressiva de contratos dos produtores que acessaram o 

financiamento no município, evidenciando uma concentração de recursos. 

Todavia, o que desperta a atenção e merece ser destacado é o caso específico do 

município de Arês, em que aproximadamente 5% dos estabelecimentos agropecuários 

existentes no município obtiveram um valor total de R$ 50.166.000,00 do financiamento 

agrícola, demonstrando a concentração dos recursos e investimentos exclusivamente na 

produção de cana-de-açúcar. 

Entretanto, com base na Tabela 05, considerando o crédito rural proveniente de 

recursos apenas do Sistema BNDES para o ano de 2006, ou seja, apenas o financiamento 

concedido por meio das linhas de crédito do Programa de Estímulo à Produção Agropecuária 

Sustentável (PRODUSA), podemos constatar que em relação a todo o financiamento no 

Brasil, que totalizou R$ 2.893.151.000,00 o RN correspondeu a apenas 0,11% do total, 

absorvendo o valor de R$ 3.326.000,00 do total. 

As regiões Norte e Nordeste são as que menos receberam investimentos e mesmo 

assim o total recebido no RN correspondeu a 2% de todo o investimento recebido na região 

Nordeste, que foi de R$ 162.701.000,00. Só os estados da Bahia e do Maranhão absorveram 

os maiores valores de financiamento, com R$ 76.667.000,00 e R$ 50.989.000,00, 

respectivamente, somando 78,4% dos investimentos feitos na região Nordeste, porém os 

recursos absorvidos nesses dois estados que concentram os investimentos representam apenas 

4,4% do total do país. 
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Tabela 05 – Recursos do Sistema BNDES para a agropecuária 

Crédito Rural – Programas de investimento com recursos do Sistema BNDES – Ano civil 
Desembolsos regionais efetuados em 2006 (janeiro a dezembro) (Mil Reais correntes) 

REGIÕES 
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Total 

BRASIL 715.207 199.806 249.396 202.199 101.100 3.840 51.113 18.470 1.315.605 36.415 2.893.151 

Norte 70.738 3.220 1.805 - 280 - - 119 28.888 159 105.209 

Sudeste 193.206 76.128 49.577 43.205 67.243 - 16.323 8.547 515.951 27.601 997.781 

Sul 99.480 82.065 189.050 158.994 28.037 3.354 34.181 5.069 426.609 2.920 1.029.759 

Centro-

Oeste 
292.056 24.972 4.849 - 140 260 353 1.613 269.168 4.290 597.701 

Nordeste 59.727 13.421 4.115 - 5.400 226 256 3.122 74.989 1.445 162.701 

Maranhão 24.208 2.161 375 - 198 226 143 1.694 21.984 - 50.989 

Piauí 3.577 572 - - 55 - - - 4.887 - 9.091 

Ceará 171 248 237 - 352 - - - 1.838 115 2.961 

Rio 

Grande do 

Norte 

200 575 1.212 - 351 - - 3 985 - 3.326 

Paraíba 200 - 224 - 24 - - - 654 - 1.102 

Pernambuco - 2.593 128 - 1.808 - - - 1.490 429 6.448 

Alagoas 314 1.237 - - - - - - 7.873 798 10.222 

Sergipe 350 - 241 - - - - - 1.304 - 1.895 

Bahia 30.707 6.035 1.698 - 2.612 - 113 1.425 33.974 103 76.667 

Fonte: BNDS. Adaptado de: MAPA/SPA/DEAGRI. 

 

Ressaltamos que esta agricultura que possui bases técnicas com elevados níveis de 

conteúdos científicos e informacionais, de alta produtividade e apresentando um consumo 

produtivo também elevado não se desenvolve sem a inversão de capital. O que se constata é a 

disparidade na distribuição dos recursos entre as regiões do território brasileiro e mesmo entre 

os estados que compõem a região Nordeste. 

Verificamos, portanto, que o Rio Grande do Norte absorve poucos recursos, o que 

dificulta a incorporação de novas tecnologias ao processo produtivo, uma vez que estas linhas 

de crédito são específicas para a aquisição de capital fixo e semifixo nos estabelecimentos 

agropecuários, como a compra de máquinas e equipamentos, eletrificação rural, obras de 

irrigação e drenagem ou de recuperação do solo, bem como modernizar os sistemas 

produtivos e de comercialização dos produtores (Cartogramas 08 e 09).
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Cartograma 08 – Rio Grande do Norte: Índice de Tecnificação da agricultura, 2006 

Fonte: Elaboração própria com base em IBGE (2006). 
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Cartograma 09 – Rio Grande do Norte: índice de Tratorização da agricultura, 2006 

Fonte: Elaboração própria com base em IBGE (2006). 
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O índice de tecnificação da agricultura dos municípios do Rio Grande do Norte varia 

entre 0,1 e 0,8, uma vez que foi elaborado considerando os níveis técnicos na agricultura em 

âmbito nacional, ou seja, no contexto da divisão técnica do trabalho na agricultura brasileira, e 

não considerando o RN isoladamente, de modo que o município que sobressai é o de 

Ipanguaçu. Também encontramos nos municípios de Ielmo Marinho, Arês, Açu, Mossoró, 

Baraúna, Afonso Bezerra, Pau dos Ferros, Caicó e Cruzeta maiores densidades técnicas na 

agricultura. 

 Quanto à tecnificação da agricultura, enquanto processo de incorporação crescente de 

novas tecnologias ao processo produtivo, concordamos com Santos (1996, p. 238) que a 

ciência e as tecnologias, juntamente com a informação, estão na própria base produtiva, em 

que 

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 sua circulação 

 

Trata-se, portanto, do equipamento do território para subordiná-lo aos interesses dos 

agentes hegemônicos, com rápida difusão das inovações, com caráter indiferente ao meio em 

que se instalam. Segundo Santos (1996, p. 239), esse reequipamento do território se faz com o 

aumento da importância atribuída aos 

 
Capitais fixos (estradas, pontes, silos, terra arada etc.) e dos capitais 

constantes (maquinário, veículos, sementes especializadas, fertilizantes, 

pesticidas etc.), aumenta também a velocidade de movimento, crescendo o 

número e a importância dos fluxos também financeiros e dando um relevo 

especial à vida de relações. 

 

Sendo assim, embora apresentando níveis técnicos pouco expressivos e um processo 

de incorporação de novas tecnologias incipiente, a partir da década de 1980, a agricultura no 

Rio Grande do Norte passou a apresentar mudanças significativas no processo produtivo, que 

podem ser evidenciadas pelo aumento do consumo produtivo das máquinas e equipamentos, 

do uso de aditivos químicos, de métodos sofisticados de irrigação, além do desenvolvimento 

da pesquisa e uso crescente da biotecnologia e do financiamento público da produção, estes 

constituem os elementos indicativos deste processo no RN. 

Quando analisamos o consumo produtivo agrícola no Rio Grande do Norte, 

verificamos baixos níveis de tecnificação agrícola, por exemplo, no consumo de 

equipamentos agrícolas nos estabelecimentos agropecuários, com a finalidade de aumentar a 

produtividade. Dentre os equipamentos estão os arados, grades e/ou enxadas rotativas, 
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roçadeiras, semeadeiras e/ou plantadeiras, colheitadeiras, pulverizadores e/ou atomizadores, 

adubadeiras e/ou distribuidoras de calcário e ceifadeiras (picadeiras de forragem). 

Os arados de tração animal ou mecânica são amplamente utilizados para o preparo 

inicial do solo, ou seja, para a adequação do solo ao recebimento das sementes, a fim de criar 

as condições necessárias para o cultivo. Conforme, Modolo (2013), trata-se da movimentação 

do solo com o intuito de melhorar as condições físicas, como a estrutura e a uniformidade de 

agregados (os torrões). Tais modificações no perfil do solo modificam rapidamente a biologia 

e a dinâmica dos nutrientes do solo. A técnica da aração visa revolver o solo e torná-lo mais 

solto, permeável e apresentando melhores condições para o desenvolvimento do sistema 

radicular da planta, consistindo em uma operação necessária, principalmente em solos 

argilosos que apresentem deficiência na drenagem e na penetração de água (EMBRAPA, 

2013).  

A ocorrência de solos com textura argilosa e características hidromórficas, muito 

comum nas áreas de embasamento cristalino no estado, torna a técnica de aração um fator 

importante, principalmente para a descompactação do solo. Há uma acentuação da 

distribuição de arados no Rio Grande do Norte na região do Agreste Potiguar, embora esteja 

presente com menor intensidade em todos os municípios do estado. 

Outro equipamento importante é o uso de grades, as quais contribuem para o preparo 

periódico do solo com as funções de eliminar as plantas daninhas, assegurar boa desagregação 

do solo e a capacidade de retenção e absorção de água no solo (PEREIRA DA SILVA, 2013). 

As grades são muito utilizadas na etapa posterior à aração para o processo de gradagem, com 

o objetivo de desfazer os torrões que ainda podem ter permanecido após a aração, tornando a 

superfície do solo mais uniforme. Também consideramos aqui o consumo da enxada rotativa 

que, juntamente com o arado e a grade, é utilizada para preparar o solo, principalmente para o 

nivelamento. 

A enxada rotativa normalmente é acionada pela tomada de potência de um trator e 

possui um baixo rendimento, sendo mais apropriada para pequenas áreas de produção 

(ALVARENGA e COSTA, 1988). O município que apresenta o maior número de enxadas 

rotativas, dispondo de um total de 1.353 unidades, é Ielmo Marinho. Os municípios de 

Mossoró, Lagoa Nova, Afonso Bezerra, Presidente Juscelino e São Bento do Trairi também se 

destacam no uso desse equipamento. 

A roçadeira constitui outro equipamento agrícola importante e que possui ocorrência 

pulverizada em todo o estado, com destaque para os municípios do Seridó Potiguar e do Alto 

Oeste do RN. A roçadeira acoplada a um trator faz o trabalho de roçar as ervas daninhas que 
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crescem entre as plantas, porém este equipamento é mais empregado no corte de forragem e 

na limpeza de pastagens. Nota-se, portanto, que há uma pulverização de roçadeiras, grades e 

arados em todo o estado, pois estes equipamentos não possuem uma alta densidade técnica. 

Não obstante, a semeadeira, de acordo com Garcia (2013), tem a função de distribuir 

no solo certa quantidade de sementes com uma disposição predeterminada, por meio da 

abertura de um sulco no solo, distribuição e cobertura da semente. As semeadeiras podem ser 

manuais, quando acionadas exclusivamente pelo homem; de tração animal; motorizadas, 

quando possuem apenas os elementos dosadores acionados por motor de combustão interna e 

tratorizadas, quando acionadas e deslocadas por tratores agrícolas. No Rio Grande do Norte, 

são os municípios de Apodi, Mossoró e Baraúna que apresentam a maior quantidade desse 

equipamento, em razão da fruticultura irrigada desenvolvida no Alto Oeste potiguar. 

O uso de colheitadeiras no RN, por sua vez, se dá em menor intensidade em relação 

aos equipamentos anteriormente explicitados, tendo em vista que se trata de um equipamento 

sofisticado e com alto conteúdo informacional, variando desde as que são acopladas a um 

trator até as máquinas autopropelidas que realizam todas as operações necessárias à colheita. 

Dentre os municípios que se destacam no uso de colheitadeiras estão os municípios de 

Mossoró e de Apodi, os quais dispõem de 15 e 7 colheitadeiras, respectivamente. Porém, 

todas as colheitadeiras existentes no RN somam apenas 0,2% do número total desse 

equipamento no Brasil ou 2,9% desse equipamento na região Nordeste. 

Mais um equipamento utilizado na agricultura no RN é o pulverizador que, conforme 

Santos Filho et al (2013, p. 85), consiste “na máquina pela qual os líquidos são bombeados 

sob pressão através de orifícios (bicos) e explodem ao serem lançados contra o ar, por 

descompressão”. No Rio Grande do Norte, a concentração desse equipamento vai se dá 

justamente no litoral oriental, com predomínio da produção de cana-de-açúcar, e nos 

municípios do Vale do Açu e Chapada do Apodi, sobretudo nos municípios de Apodi e 

Baraúna. Entretanto, o que se verifica é que o RN dispõe de apenas 0,4% do uso de 

pulverizadores no Brasil ou 7,2% dos pulverizadores existentes no Nordeste. 

O consumo de adubadeiras e distribuidoras de calcário nos estabelecimentos 

agropecuários se torna um dado importante para avaliar o processo de tecnificação 

agropecuária. A prática de calagem – aplicação de calcário ou de outros corretivos do pH do 

solo – proporciona o aumento da produtividade, de modo que esta prática tem sido bastante 

utilizada na produção de cana-de-açúcar, além de se constituir um corretivo de baixo custo 

(VOLKWEISS et al, 1992). Juntamente com a aplicação de calcário, tem-se a adubação 

intensa na agricultura do RN, com o intuito de corrigir deficiências de nutrientes no solo.  
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Há uma concentração do uso de adubadeiras e de distribuidoras de calcário na área 

produtora de cana-de-açúcar – faixa litorânea oriental – e no perímetro irrigado do estado – 

sobretudo Vale do Açu e Chapada do Apodi, estas áreas podem ser consideradas as que 

apresentam maior dinamicidade na agricultura do estado. No entanto, quando se considera o 

número total de adubadeiras existentes no Brasil, que é de 147.884 unidades, nota-se que o 

RN possui apenas 0,1% desse equipamento ou 4,2% das adubadeiras no Nordeste.  

No que se refere à presença de ceifadeiras (picadeiras de forragem) no RN, a região de 

Pau dos Ferros e do Seridó potiguar apresentam uma acentuação do uso de desse 

equipamento, destacando-se os municípios de Caicó e Caraúbas. As ceifadeiras podem ser 

mecânicas, acopladas a um trator ou a tração animal e são importantes na etapa de colheita da 

forragem para ensilar. No Rio Grande do Norte, o número total de ceifadeiras nos 

estabelecimentos agropecuários corresponde a 4.659 unidades e no Brasil há um total de 

247.582 ceifadeiras nos estabelecimentos agropecuários. Isso mostra que o RN reúne só 1,8% 

do total desse equipamento no país, o que equivale a 11,8%, em relação ao número de 

ceifadeiras no Nordeste.  

Além do consumo de máquinas e equipamentos agrícolas, outro aspecto relevante e 

que evidencia o processo de tecnificação agropecuária no RN é o uso de adubos químicos no 

processo produtivo – em lavouras e pastagens. O uso desse insumo tem por objetivo aumentar 

a produtividade do fator de produção terra e observa-se que a área de maior expressividade de 

aplicação de adubos químicos corresponde exatamente aos municípios que apresentam maior 

desempenho na incorporação de inovações tecnológicas, como de plantas geneticamente 

modificadas, destacando-se os municípios de Touros, Arês, Ielmo Marinho, Afonso Bezerra e 

Apodi. 

No Rio Grande do Norte, o uso da adubação é bastante tímido quando se considera o 

fato de que há no estado um total de 83.053 estabelecimentos agropecuários, dos quais 

somente 1.453 estabelecimentos agropecuários fizeram uso de adubação, ou seja, apenas 1,7% 

dos estabelecimentos do estado, o que equivale a 0,7% dos estabelecimentos agropecuários 

que realizaram uso de adubação no Brasil e 7,1% dos que realizaram adubação na região 

Nordeste (IBGE, 2006). 

Dos 1.453 estabelecimentos agropecuários que fizeram uso de adubação em 2006, um 

total de 354 estabelecimentos recebeu orientação técnica apenas ocasionalmente; somente 153 

receberam orientação técnica adequada e regularmente, ao passo que 946 estabelecimentos 

agropecuários não receberam orientação técnica especializada. Esse fato evidencia que o uso 

de produtos químicos na agropecuária no estado, quando são empregados, se realizam sem 
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assistência técnica. Quanto à orientação técnica, o IBGE (2006) considerou a assistência 

prestada ao estabelecimento agropecuário por profissionais habilitados, como engenheiros 

agrônomos, florestais, veterinários, zootecnistas, técnicos agrícolas, dentre outros, com a 

finalidade de auxiliar e orientar os produtores agropecuários. 

Além da adubação, outra evidência da tecnificação agropecuária no RN é o uso de 

agrotóxicos nos estabelecimentos agropecuários. Verifica-se que havia um total de 22.876 

estabelecimentos agropecuários que utilizaram agrotóxicos no RN em 2006, o que 

corresponde a 27,5% do total de estabelecimentos agropecuários do estado, 5,1% dos 

estabelecimentos que utilizaram agrotóxicos no Nordeste e 1,6% dos estabelecimentos que 

utilizaram agrotóxicos no Brasil. O uso de agrotóxicos no RN é feito por meio de 

pulverizador costal, pulverizador estacionário, com equipamentos de tração animal e 

mecânica e com aeronaves agrícolas. Nota-se que em todo o estado há um uso mais intenso 

do pulverizador costal (manual e elétrico), principalmente pelo fato de este se constituir em 

um equipamento de baixo custo. 

Já o uso de pulverizador estacionário é bem mais pontual, ocorrendo com intensidade 

somente no município de São José do Seridó, em razão da expressiva produção de pecuária 

bovina leiteira, incluindo uma grande área plantada com forrageira para corte, e no município 

de Taipu, em virtude da plantação de forrageira para a pecuária leiteira sim, mas também em 

razão da produção de cana-de-açúcar. Com uma distribuição também pontual, há no estado o 

uso de demais equipamentos de tração animal e mecânica para aplicação de agrotóxicos, de 

modo que em 21 municípios do estado coexistem estas três formas de aplicação de 

agrotóxicos já explicitadas. Há ainda o uso de aeronaves agrícolas no município de São 

Miguel do Gostoso e no município de Januário Cicco, ambos apresentando produção 

significativa de pecuária bovina, no entanto trata-se de um uso pontual e pouco expressivo. 

Na agricultura se faz necessário o uso de diversos métodos de irrigação, de modo que 

no RN esta tem sido realizada por meio da irrigação por superfície em sulcos, mais apropriada 

para o plantio de milho, a aspersão (por pivô central e outros métodos), bem como localizado 

(como gotejamento, microaspersão). 

 É importante ressaltar que somente 6.756 estabelecimentos agropecuários do RN 

fazem uso de irrigação, o que equivale a somente 8,1% do total do estado, 4,8% em relação ao 

número de estabelecimentos que usam irrigação no Nordeste, que é de 138.013, e ao 

considerar a escala nacional, verifica-se que o RN reúne apenas 2% do total de 

estabelecimentos agropecuários que fazem uso de irrigação no Brasil, que corresponde a 

329.073. 
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Além disso, não menos importantes são os equipamentos específicos para o 

desenvolvimento da pecuária, embora esta atividade se desenvolva no estado a partir de bases 

técnicas e produtivas rudimentares e seja marcada pela precariedade da infraestrutura no 

processo produtivo, nas últimas décadas, sobretudo a partir da década de 1990, verifica-se 

mudanças importantes na pecuária bovina leiteira no RN, desencadeando uma coexistência 

entre unidades artesanais e industriais de processamento/beneficiamento de leite e produção 

de laticínios 

Há na atividade criatória do estado a incorporação crescente de novas tecnologias ao 

processo produtivo, a partir do consumo de novos equipamentos, bem como por meio do uso 

de inseminação artificial e transferência de embriões. Além disso, outro fator que deve ser 

levado em consideração é o fato de estabelecimentos agropecuários estarem produzindo a 

partir do sistema de integração agroindustrial, em que a indústria fornece para o produtor a 

ração, os custos com veterinários, a energia elétrica, os combustíveis e exercendo, portanto, 

maior controle sobre o preço dos produtos. 

No que concerne então à produção animal integrada à indústria, destacam-se os 

municípios de Apodi, Ceará-Mirim, Mossoró e Nísia Floresta, principalmente com a produção 

integrada de ovinos e caprinos, além do município de Santa Cruz, sobretudo com a avicultura. 

Destaca-se que apenas 10 municípios do RN possuem estabelecimentos agropecuários que 

fazem transferência de embriões e em apenas 70 estabelecimentos agropecuários em 37 

municípios do estado existem as receptoras para realização de inseminação artificial, 

destacando-se o município de Macaíba. 

Não obstante, um dado importante que evidencia o processo de tecnificação da 

agricultura corresponde ao índice de tratorização da agricultura e no Rio Grande do Norte, o 

uso de tratores nos estabelecimentos agropecuários ocorre de maneira pulverizada, de modo 

que em todos os municípios existem estabelecimentos que possuem tratores. Contudo essa 

distribuição não é proporcional, refletindo o acesso diferenciado dos produtores a esses bens 

de produção. O município de Afonso Bezerra possui o maior número de tratores do estado, 

fato que está associado à produção de banana e à pecuária bovina desenvolvidas no município 

(Figura 22). 
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Figura 22 – Ceifadeira acoplada a um trator no município de Pedro Avelino – RN 

 

Fonte: Acervo do autor, 2013. 

 

Os municípios de Apodi e Mossoró também se destacam em número de tratores este 

fato está associado ao desenvolvimento da pecuária bovina e de caprino-ovinocultura, bem 

como da produção de castanha de caju, melão e melancia. Destacamos também na quantidade 

de tratores o município de Baraúna, sobretudo em razão do desenvolvimento da fruticultura 

irrigada com produção de melão, melancia, manga, mamão e banana, ou seja, das principais 

frutas que estão na pauta de exportação do estado. Além do município de Ielmo Marinho, que 

aumentou seu consumo produtivo agrícola não só de tratores, principalmente a partir de 2006, 

quando se acentua a produção de abacaxi (IBGE, 2006). 

Mas, considerando não só o número de tratores, mas também a área plantada total de 

cada município é possível obter o nível de tratorização da agricultura, identificando-se a área 

plantada para cada trator. Ressaltamos que as diferenças de intensidade na distribuição dos 

tratores no estado decorrem, em grande medida, da desigualdade de condições de aquisição 

dos instrumentos de trabalho – incluindo os tratores – por parte dos produtores. 

Embora o nível de tratorização do RN não seja muito elevado, o uso de tratores, 

sobretudo nas áreas mais dinâmicas do estado – tanto na agricultura quanto na pecuária – 

indica a incorporação dos fatores modernos de produção, em substituição ou combinadamente 

com os tradicionais, bem como sinaliza o investimento de capital na produção agropecuária, a 

integração com o setor industrial fornecedor de máquinas e equipamentos agrícolas, além de 

destacar as áreas de maior densidade técnica na agricultura do estado. Nesse aspecto, os 
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municípios de Baraúna e Afonso Bezerra são os que apresentam melhores índices de 

tratorização da agricultura. 

O consumo produtivo agrícola de todos esses fatores de produção, clivados de técnica, 

ciência e informação, evidencia então a formação de setores industriais que antecedem e 

outros que sucedem a produção agrícola e pecuária e que, portanto, ao integrar, sujeitam a 

agricultura à indústria. A agricultura, sob a lógica de produção capitalista, precisa adequar-se 

às exigências e comandos dos agentes financiadores, das grandes empresas, do Estado 

(MÜLLER, 1989; LOCATEL, 2003; 2004). 

 

5.2 Os agentes sociais envolvidos com a tecnificação da agricultura no Rio Grande do 

Norte 

 

Com a intensificação das relações intersetoriais decorrente do aumento do consumo 

produtivo, a etapa de produção propriamente dita, a produção agrícola em si, tornou-se apenas 

mais um elo no processo produtivo, em razão do desenvolvimento de um setor que antecede 

(à montante) e de outro que sucede a etapa de produção propriamente dita (à jusante). Desse 

modo, as atividades agrícolas que apresentam níveis técnicos e informacionais mais elevados 

reclamam o investimento de capital, o uso da força de trabalho qualificada, o emprego de 

aditivos químicos, de máquinas, de computadores, de novos métodos de gestão, além dos 

investimentos em marketing, processamento, logística, que modificam a organização do 

território. 

A Figura 23 consiste em um esboço simplificado das relações estabelecidas entre os 

principais agentes sociais envolvidos com a agricultura no Rio Grande do Norte na 

contemporaneidade. De maneira geral, podemos perceber a participação de agentes sociais de 

diversas escalas – local, regional, nacional e global – em situações as mais diversas, quanto ao 

poder econômico e político que possuem; quanto às condições técnicas de que dispõem; 

quanto às instâncias da produção que participam e funções que desempenham; quanto às 

solidariedades que estabelecem. O fato é que cada agente (pessoas, empresas, instituições) 

envolvido com a agricultura no RN redefine as relações sociais preestabelecidas, na medida 

em que estabelece relações de conflito e de cooperação, bem como a partir da maneira como 

usa o território – engendrando as ações e produzindo os objetos. 

Também destacamos, antecipadamente, a presença de agentes sociais de diferentes 

atividades econômicas, do capital financeiro, de assistência técnica, de logística, os quais 

tornam o uso agrícola do território ainda mais complexo. Isto porque as relações estabelecidas 
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por estes agentes podem ser diretas e indiretas e compreendem os fluxos materiais, como as 

mercadorias (linha completa do fluxograma) e os fluxos imateriais (representados pela linha 

pontilhada do fluxograma), que envolvem os fluxos de capitais, ordens, mensagens e normas. 

É nessa perspectiva que embora tenhamos destacado a atuação do Estado – em suas diferentes 

esferas e instituições – como sendo o regulatório, ressalvamos que as empresas, os produtores 

agrícolas, os trabalhadores e o próprio território também possuem suas normas e as impõem 

ao processo produtivo agrícola. 
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Figura 23 – Fluxograma com os principais agentes sociais envolvidos com agricultura no Rio Grande do Norte 

Fonte: Elaboração própria. 
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Destacamos, portanto, que a circulação de fluxos materiais e imateriais perpassa todo 

o processo produtivo, assim como o consumo produtivo agrícola igualmente está presente em 

todas as instâncias da produção, tornando a etapa de produção propriamente dita, a produção 

agrícola, cada vez mais dependente dessas relações mantidas com os demais setores. 

Salientamos ainda que tais relações estabelecidas entre estes agentes são complexas também 

porque, por vezes, conforme Santos (1985) nos alerta, as instituições, empresas e os homens 

confundem seus papéis e passam a desempenhar também as funções de outros agentes, na 

medida em que todos esses agentes são redutíveis uns aos outros por fazerem parte de uma 

totalidade. 

É por isso que uma única cooperativa, associação ou empresa pode atuar em todas as 

etapas da produção agrícola, como é o caso da empresa USIBRAS, detentora da marca 

DUNORTE, que fabrica e comercializa castanha de caju, com sede no município de Mossoró 

e dois parques industriais, sendo uma filial no município de Aquiraz (CE) e outra Camdem, 

Nova Jersey (EUA), atuando de forma expressiva no mercado norte-americano, além de 

possuir centros e escritórios de distribuição em todo o território brasileiro. Outro exemplo é a 

empresa NOLEM, produtora de melão, também situada no município de Mossoró, que a partir 

do ano de 2010 teve sua propriedade de 3 mil hectares arrendada pela empresa Agrícola 

Famosa. 

Esta empresa, por sua vez, tem sede no município de Icapuí (CE) e investe em 

pesquisa agropecuária, na compra de sementes importadas; possui um amplo parcking house 

com capacidade de estocagem de até 900 pallets de caixas de frutas; possui 110 tratores, 340 

carroções, uma frota de ônibus para o transporte de trabalhadores; emprega um total de 5.000 

funcionários; para a irrigação, possui um total de 4 poços profundos (800 m) e outros 100 

poços rasos, obtendo capacidade para extração de 4.900 m³/hora, bem como nas fazendas 

arrendadas existem outros 27 poços com capacidade de extração de 3.300m³/hora. 

Todavia, quase a totalidade dos produtores agrícolas no Rio Grande do Norte 

apresenta condições técnicas e informacionais pouco elevadas, baixa integração ao mercado e 

inexpressivo consumo produtivo. Mesmo nesses casos, tais produtores agrícolas também 

estão inseridos nesse novo modelo de organização agrícola, cada vez mais dependente da 

integração com outros setores. Comumente, é exatamente esta a função destes produtores, a 

de permanecerem pouco integrados, uma vez que são estes no geral os responsáveis pelo 

abastecimento do mercado interno, ao produzir as lavouras que não são de interesse do grande 

capital, de modo que podemos verificar essa prática agrícola para o autoconsumo 
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principalmente no Agreste Potiguar, historicamente caracterizada enquanto área produtora de 

lavouras alimentícias no RN. 

Para que o consumo produtivo agrícola se efetive, o investimento de capital na 

produção se faz primaz, conferindo ao financiamento agrícola um importante papel, bem 

como às agências bancárias que operacionalizam o SNCR (BB, BNB, BNDES e mais 

recentemente, a partir do início do ano de 2014, a Caixa Econômica Federal), bem como as 

Cooperativas de Crédito e a Agência de Fomento do RN, todas estas distribuídas em todo o 

estado, a fim de possibilitar a operacionalização do crédito rural. Vale salientar que além da 

operacionalização do crédito, muitas agências bancárias também atuam no fomento e 

desenvolvimento de pesquisa agropecuária, sobretudo a Fundação Banco do Brasil. 

Quanto ao desenvolvimento da pesquisa agropecuária no Rio Grande do Norte, 

destacamos o fato de que não há no estado centros de pesquisa ou laboratórios da 

EMBRAPA, apenas um Campo de Experimentação em Mandiocultura e Fruticultura, no 

município de Mossoró, que é vinculado ao Centro de Pesquisa EMBRAPA Mandiocultura e 

Fruticultura no estado da Bahia, além dos projetos desenvolvidos e as parcerias estabelecidas 

com a EMPARN, a principal responsável hoje pelo fomento e realização de pesquisas e 

inovações na agricultura do estado. Juntamente com os serviços de ensino técnico e superior 

públicos e privados, como o papel desempenhado pela UFERSA (inclusive com campos de 

experimentação), EAJ-UFRN, IFRN. Em menor proporção, mais com ações importantes, 

estão o SENAR-RN e o SEBRAE-RN, que oferecem cursos profissionalizantes para 

qualificação do pessoal ocupado na agricultura. 

Tais inovações resultantes do desenvolvimento das pesquisas chegam aos produtores, 

por meio das ações de assistência técnica e extensão rural e no RN, destacamos o papel da 

EMATER-RN, que mais recentemente adotou o sistema de descentralização e 

municipalização de suas ações, dispondo de escritórios municipais em todo o estado, com 

exceção de 12 municípios, os quais são assistidos por escritórios vizinhos, contando ainda 

com 10 escritórios regionais de maior porte (Figura 24). No entanto, o que constatamos nas 

ações da EMATER é a existência de escritórios municipais sucateados, que não dispõem das 

condições de infraestrutura necessárias para o atendimento e realização das ações de ATER 

aos produtores rurais, uma vez que não possuem veículos e combustível, nem um quadro de 

profissionais habilitados, em número suficiente, para se deslocar às unidades de produção. 
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Figura 24 – Escritório da EMATER no município de Angicos – RN 

 
Fonte: Acervo do autor, 2013. 

 

 

Dentre as ações desenvolvidas pela EMATER-RN, consideramos importante destacar 

que as ações desta não se restringem à assistência técnica, mas também podemos elencar a 

operacionalização do crédito rural do PRONAF; o Garantia Safra, ação do PRONAF 

destinada aos produtores situados em área semiárida que sofrem perda de safra no período de 

estiagem; o controle financeiro e administrativo do Programa Estadual do Leite; o Compra 

Direta, com a aquisição de produtos agrícolas de produtores vinculados ao PRONAF, para a 

realização dos programas sociais do Governo do Estado; além da execução do PAA – Leite 

Fome Zero, em parceria com o MDS. Não obstante, a CONAB-RN também desempenha 

importante papel na comercialização dos produtos, não só pela disponibilização dos armazéns 

públicos, como também pela operacionalização do Compra Direta, com doação simultânea. 

Além da EMATER, com relação aos serviços de ATER, destacamos o papel do 

INCRA, sobretudo no que concerne à prestação desses serviços aos produtores agrícolas dos 

assentamentos rurais de Reforma Agrária. Também consideramos importante a criação 

recente, no início do ano de 2014, da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão 

Rural – ANATER. 

Também se tornam necessárias para a realização da agricultura não só as empresas de 

processamento que atuam no RN, sobretudo aquelas de preservação e produção de conservas 

de frutas, de fabricação e refino de açúcar e os laticínios, mas também as empresas de 
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fabricação e de comércio de tratores, de máquinas e de equipamentos para a agricultura e 

obtenção de produtos animais; as empresas de transporte marítimo de longo curso; as 

empresas de concessão de crédito; e de prestação de assistência técnica e de serviços 

veterinários (Figuras 25, 26 e 27), podendo-se observar uma concentração dessas empresas 

que prestam serviço à agropecuária nos municípios de Natal, Mossoró, Caicó e Parnamirim. 

 

Figura25 – Empresa 

Crop Agrícola 

Figura 26 – Jodiesel 

 

Figura 27 – NorteAgro

 
Fonte: Acervo do autor, 2014. Pesquisa de campo em Mossoró - RN, 2014. 

 

Além do consumo produtivo de máquinas e equipamentos, também existe no RN um 

total de quatro empresas fabricantes/fornecedoras de aditivos químicos para a agricultura e 

são elas: a empresa Adubos Santa Raquel, localizada em Natal, desde o ano de 2000, que 

fabrica farinha de osso para adubos; farinha de osso para ração e farinha de chifre, tanto para 

o mercado interno, quanto para exportação. A empresa RAROS Agroindústria S/A produz, 

desde 1976, aditivos químicos, estando situada no município de Macaíba. Situada em Natal, 

desde 2000, a empresa RCM Industrial produz adubos para o mercado interno, os quais são 

comercializados com a marca Santa Raquel e exporta restos não comestíveis de animais 

(subproduto). Também a empresa RICI CHEM Produtos Químicos Ltda., situada em 

Parnamirim, criada em 2008, que produz adubos químicos e processa chifres, cascos, ossos, 

bílis bovina e vergalhos, que são exportados (FIERN, 2010; RAIS-CAGED, 2011). 

Todas essas mudanças na organização e na produção agrícola, a partir do aumento do 

consumo produtivo, da integração com outros setores da economia, como o comércio e 

serviços especializados nas demandas agrícolas, do processamento da produção, da crescente 

demanda por pesquisa e assistência técnica e de logística desencadeiam, por conseguinte, 

mudanças no mercado de trabalho, uma vez que se verifica no Rio Grande do Norte o 

emprego crescente de mão de obra com alta qualificação não só nos estabelecimentos 

agropecuários, como também nas empresas de processamento da produção (industrial e 

artesanal) e nas empresas fornecedoras de insumos e bens de produção. Muito embora quase a 

totalidade dos empregos gerados nos estabelecimentos agropecuários do RN seja a partir de 
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relações de trabalho não assalariadas, caracterizando um trabalho tipicamente familiar (IBGE, 

2006). Além do uso mão de obra com vínculo empregatício temporário, sobretudo no período 

de safra das grandes empresas. No que concerne aos postos de trabalho gerados pela atividade 

agropecuária, verifica-se que esta atividade absorve em torno de 20% do pessoal ocupado no 

estado, dos quais 95% estão na informalidade (Tabela 06). 

 

Tabela 06: Pessoal ocupado por setor, de acordo com vínculo contratual, 2009 

Fonte: Elaboração própria com base em IBGE/ PNAD, 2009 e MTE/RAIS, 2009. 

 

Há que se considerar que com as mudanças ocorridas, a partir da década de 1980, nas 

bases técnicas e produtivas da agricultura no RN, esta atividade passou a se desenvolver de 

maneira integrada à indústria, tornando a etapa de produção propriamente dita apenas mais 

um elo na produção. Portanto, com o desenvolvimento desse processo de tecnificação 

agrícola, podemos contabilizar também o pessoal ocupado na indústria de transformação de 

produtos alimentícios (indústrias de processamento de balas, chicletes e pirulitos, panificação 

e laticínios), que no Rio Grande do Norte, em 2009, correspondia a 18.389 pessoas (FIERN, 

2012). 

Além das indústrias de panificação e laticínios, estas com menor porte, destacam-se 

em número de funcionários, três grandes indústrias: a Vale Verde empreendimentos agrícolas 

LTDA, que produz açúcar e álcool no município de Baia Formosa, com 3.634 funcionários; a 

Estivas – LDC Bioenergia S/A, que pertence ao grupo Louis Dreyfus, e produz açúcar e 

álcool no município de Arês, com 3.283 funcionários, e a SIMAS Industrial de Alimentos 

S/A, com produção de balas, pirulitos e chicletes no município de Macaíba, possui 1.355 

funcionários (RAIS, 2011). 

Buscando compreender as dinâmicas territoriais não só da etapa de produção agrícola 

em si, mas das demais instâncias da produção agrícola, que envolvem uma demanda 

significativa por um conjunto de atividades, como dos setores industriais, comércio e serviços 

especializados e a logística, podemos notar que a expressividade e importância deste setor na 

dinâmica econômica e social do Rio Grande do Norte (Cartogramas 10 e 11). 

 

Setores Total Em % Total Em % 

Formais Informais Formais Informais 

Agropecuária 301.000 20,4 15.112 285.888 5,0 95,0 

Indústria 269.000 18,3 112.408 156.592 41,8 58,2 

Comércio e Serviços 904.000 61,4 411.237 492.763 45,5 54,5 

Total 1.473.000 100 538.757 934.243 36,6 63,4 
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Cartograma 10 – Rio Grande do Norte: Estabelecimentos que desenvolvem atividades relativas à agricultura 

Fonte: Elaboração própria com base em RAIS – CAGED, 2012. 
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Cartograma 11 – Rio Grande do Norte: Pessoal ocupado em estabelecimentos que desenvolvem atividades relativas à agricultura 

 
Fonte: Elaboração própria com base em RAIS – CAGED, 2012. 
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Havia no ano de 2012 um total de 5.777 estabelecimentos dos demais setores da 

economia com suas atividades voltadas para atender às demandas da atividade agrícola, seja 

na compra de insumos produtivos, no processamento dos produtos agrícolas e mesmo na 

distribuição e circulação de mercadorias. 

Observando então a distribuição espacial de um conjunto de serviços relacionados 

com a agricultura e a pecuária no Rio Grande do Norte, privilegiamos os estabelecimentos e 

pessoal ocupado nas atividades de: abate e preparação de produtos de carne; processamento, 

preservação e produção de conservas de frutas, legumes e outros vegetais; laticínios; moagem, 

fabricação de subprodutos e de rações balanceadas para animais; fabricação e refino de 

açúcar; torrefação e moagem de café; fabricação de outros produtos alimentícios; fabricação 

de produtos do fumo; fabricação de defensivos agrícolas; fabricação de tratores e de máquinas 

e equipamentos para a agricultura e para obtenção de produtos animais; comércio atacadista 

de matérias-primas agrícolas e animais vivos; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e 

equipamentos para uso agropecuário; transportes terrestres para movimentação e de 

armazenamento de cargas; transporte dutoviário; transporte marítimo de cabotagem e longo 

curso; atividades de concessão de crédito agrícola; serviços veterinários agropecuários. 

Constatamos que havia no ano de 2012 um total de 47.854 pessoas ocupadas em 

estabelecimentos industriais, de comércio e serviços voltados para atender às demandas da 

agricultura no Rio Grande do Norte. Há, portanto, uma concentração tanto dos 

estabelecimentos quanto do pessoal ocupado nesses segmentos econômicos nos municípios de 

Natal, principalmente; seguido de Mossoró, Parnamirim e Caicó, estes últimos constituindo-

se em municípios que também concentram parte considerável do pessoal ocupado nesses 

estabelecimentos com atividades relativas à agricultura no estado. Há também uma 

concentração das instituições que atuam no Rio Grande do Norte, no que concerne à prática 

agrícola, bem como uma concentração das empresas que atuam na circulação e transporte das 

mercadorias agrícolas. 

É dessa maneira que pode-se perceber que a existência e as relações mantidas entre 

todos esses agentes sociais modificam a configuração territorial do Rio Grande do Norte, pela 

instalação das empresas e instituições, pela própria produção agrícola nos estabelecimentos 

rurais e pela presença dos sistemas técnicos agrícolas, ao mesmo tempo em que tais relações 

entre os agentes tornam mais complexo o uso do território pela agricultura no RN, uma vez 

que se sobrepõem distintos interesses e fluxos materiais e imateriais de toda ordem: de capital, 

de normas e informações, de pessoal ocupado e de mercadorias. 
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No RN a tecnificação agrícola vem ocorrendo de maneira incipiente e tardia, além 

disso, não são todas as porções do território potiguar que apresentam mudanças significativas, 

de modo que os elementos novos e característicos desse processo – as inovações – coexistem 

com elementos tradicionais e preexistentes, os quais se reafirmam e, por vezes, essa estrutura 

interna que é o território enquanto norma impede e dificulta a incorporação das novas 

tecnologias e formas de organização na agropecuária no estado. 

O posicionamento que defendemos aqui é de que apesar das frações do território do 

Rio Grande do Norte que sobressaem apresentando níveis técnicos mais elevados (em ciência 

e informação) na agricultura, existe um conjunto de elementos específicos do RN que quando 

combinados se impõe de modo a tornar também particular a efetivação do processo de 

tecnificação da agricultura, tornando o estado uma área de rarefação que se insere de forma 

díspar na divisão técnica e territorial do trabalho agrícola brasileiro. 

Afirmamos isto porque a divisão territorial do trabalho agrícola não se expressa 

simplesmente através da produção e do trabalho, mas é antes uma possibilidade de relações 

entre as diversas frações do território brasileiro, relações estas essencialmente de natureza 

espaço-temporais. E quando consideramos a distribuição espacial do financiamento agrícola, 

das unidades de pesquisa agropecuária, do serviço de assistência técnica, das exportações de 

produtos agrícolas, das máquinas, equipamentos e insumos produtivos no território brasileiro, 

nos questionamos sobre os fatores que impedem o RN de incorporar à sua base técnica de 

produção agrícola as novas tecnologias.  

O estado do Rio Grande do Norte possui o menor consumo produtivo desses fatores de 

produção mencionados, em relação aos demais estados da região Nordeste e mesmo quando 

consideramos muitos estados da região Norte, de recente ocupação pela expansão da fronteira 

agrícola moderna. Assim, ao partirmos do pressuposto de que este estado se constitui 

enquanto uma porção do território brasileiro desintegrada e fragmentada quanto à dispersão 

espacial de uma agricultura propriamente científica no país, nos questionamos sobre qual o 

papel desempenhado pelo RN na divisão territorial do trabalho agrícola e no âmbito da 

tecnificação agrícola brasileira? 

Elencamos aqui os argumentos que fundamentam nossa proposição, os quais são 

intrínsecos à realidade da agricultura potiguar, quais sejam: a baixa capacidade organizativa e 

de integração entre os produtores agrícolas reflete no baixo nível tecnológico de que dispõe 

sua maioria; os baixos níveis técnicos associados à histórica atuação do Governo do Estado 

resultam, em muitos casos, na dependência dos produtores agrícolas, em relação aos fatores 

de ordem natural, mantendo-se sujeitos às constantes adversidades edáficas e climáticas; a 
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inexistência de políticas públicas de caráter efetivamente territorial, visto que o conjunto de 

políticas públicas implementadas para o setor agropecuário no RN contribuiu para acirrar as 

desigualdades entre os produtores, as porções do território e os segmentos produtivos; além da 

coexistência de forças políticas conservadoras e ineficientes no Governo do Estado, não 

obtendo este último expressividade em suas ações voltadas para o setor, por meio da atuação 

da EMATER-RN, EMPARN e IDIA-RN. Tais afirmações, longe de serem proposições 

evidentes por si mesmas, podem ou não serem aceitas, devendo-se submetê-las a cuidadosos 

procedimentos de verificação. 

Um traço marcante da agricultura brasileira reside no fato de que o uso das técnicas 

ocorreu e vem ocorrendo de maneira seletiva espaço-temporalmente, o que resultou na 

acentuação das históricas disparidades regionais. Seguindo então uma tendência nacional, a 

composição desse processo de tecnificação agrícola no RN está nas combinações singulares 

de seus elementos constitutivos, tanto internamente quanto em relação ao restante do território 

brasileiro, ou seja, a forma de realização desse processo no RN é única e pode ser 

compreendida através da presença e da ausência de seus elementos indicativos, em diferentes 

níveis técnicos e com temporalidades distintas (ARROYO, 2013; SANTOS, 1996). 

Considerando a produção agropecuária, propriamente dita, as empresas que fornecem 

máquinas, equipamento, insumos (produção e comercialização) e serviços para a agricultura, 

e ainda as empresas que comercializam, processam e possibilitam a circulação da produção 

agrícola, ou seja, todos os circuitos espaciais de produção agropecuária no estado, observa-se 

que, do ponto de vista econômico, essas atividades contribuem significativamente para o PIB 

estadual, e do ponto de vista social gera emprego e ocupação para um número expressivo de 

trabalhadores. Assim, mesmo a agricultura sendo de suma importância na dinâmica e no uso 

do território potiguar e para a reprodução social, a atenção despendida por parte dos agentes 

do Estado é mínima e ineficiente, e como consequência não há um planejamento integrado ou 

estratégico para a agropecuária, mas sim ações pontuais que privilegiam os agentes 

hegemônicos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de tecnificação da agricultura, em um primeiro momento, caracterizou-se 

pela intensa incorporação de inovações genuinamente mecânicas e mais eficientes que as 

preexistentes (tais como melhores técnicas de plantio e de irrigação, aquisição de máquinas e 

equipamentos agrícolas), tratando-se, portanto, do que se convencionou chamar de 

“mecanização da agricultura”. Em seguida, este processo foi marcado pela possibilidade de 

aplicação da ciência ao processo produtivo, principalmente por meio do uso da biotecnologia 

na pesquisa agropecuária, bem como o uso crescente de aditivos químicos na produção. Já na 

contemporaneidade, um dos principais traços característicos da agricultura brasileira consiste 

no uso das novas tecnologias da informação, desenvolvimento de técnicas produtivas de 

precisão e alta produtividade, além da forte financeirização e informatização da produção. 

Partindo deste entendimento, optamos neste trabalho, por buscar compreender a 

realização destas mudanças técnicas na agricultura no território do Rio Grande do Norte, de 

modo que o objetivo central consistiu em analisar o processo de tecnificação da agricultura do 

Rio Grande do Norte, no período técnico-científico-informacional, dando especial atenção aos 

rebatimentos desse processo na configuração e no uso agrícola do território. 

O conjunto de ações desenvolvidas pelo Estado, no Brasil e no Rio Grande do Norte, 

teve sempre por objetivo a mecanização do processo produtivo e melhoria das estruturas 

viárias, buscando ampliar as possibilidades de fluxos de pessoas, mercadorias, ordens e 

dinheiro, além do aperfeiçoamento da circulação das mercadorias. De modo particular, a 

tecnificação agrícola somente foi viabilizada pelas políticas adotadas pelo Estado brasileiro, 

permitindo a incorporação de inovações tecnológicas e de investimentos maciços de capital na 

agricultura, com o intuito de aumentar a produtividade e a margem de lucros dos empresários 

do agronegócio. Por essa razão, a agricultura praticada nos moldes acima descritos não se 

sustenta mais sem o aparato criado pelo Estado. 

Faz-se primaz que se compreenda que este processo possui uma face perversa, na 

medida em que as políticas e ações de caráter modernizante que foram direcionadas para 

agricultura, não foram acompanhadas pela formulação de estratégias que viabilizassem a 

ampla distribuição desses recursos e o desenvolvimento rural. Isto porque a tecnificação 

agrícola foi implementada, favorecendo principalmente os detentores do capital e dos meios 

privados de produção, ou seja, os empresários do agronegócio. O processo de tecnificação da 

agricultura no Brasil é essencialmente marcado pelos demais mecanismos de marginalização, 

aos quais estão submetidos os agricultores familiares. 
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Sendo assim, um traço marcante da agricultura brasileira reside no fato de que o uso 

das técnicas ocorreu e vem ocorrendo de maneira seletiva espaço-temporalmente, o que 

resultou na acentuação das históricas disparidades regionais. Seguindo então uma tendência 

nacional, a composição desse processo de tecnificação agrícola no RN está nas combinações 

singulares de seus elementos constitutivos, tanto internamente quanto em relação ao restante 

do território brasileiro, ou seja, a forma de realização desse processo no RN é única e pode ser 

compreendida através da presença e da ausência de seus elementos indicativos, em diferentes 

níveis técnicos e com temporalidades distintas. 

Embora apresentando níveis técnicos pouco expressivos e um processo de 

incorporação das novas tecnologias da informação incipiente, podemos afirmar que, a partir 

da década de 1980, a agricultura no Rio Grande do Norte passou a apresentar mudanças 

significativas no processo produtivo, que podem ser evidenciadas pelo aumento do consumo 

produtivo das máquinas e equipamentos, do uso de aditivos químicos, de métodos sofisticados 

de irrigação, além do desenvolvimento da pesquisa e uso crescente da biotecnologia e do 

financiamento público da produção, estes constituem os elementos indicativos deste processo 

no RN. Por outro lado, este aumento da densidade técnica na agricultura tem contribuído para 

a ampliação das desigualdades territoriais, em que se observa nas diferentes porções do 

território potiguar a escassa utilização de máquinas, equipamentos, de técnicas agronômicas e 

pecuárias, de insumos, de financiamentos da produção, de tal forma que se pode afirmar que o 

nível técnico e informacional da agricultura potiguar se caracteriza como pouco elevado e 

pouco expressivo, quando se leva em consideração a escala nacional. Além disso, merece 

destaque a dispersão técnica seletiva e desigual espaço-temporalmente, que privilegia áreas 

específicas do estado, como o Vale do Açu e o litoral oriental. 

A partir da década de 1990, nota-se claramente que há uma intensificação do capital 

multinacional nas áreas de produção de frutas tropicais e de cana-de-açúcar no Rio Grande do 

Norte, desencadeando significativas mudanças na estrutura produtiva e econômica do estado. 

Constata-se, no entanto, que as empresas que atuam no agronegócio no estado e os 

investimentos são altamente verticalizados, com negócios desde a importação e/ou fabricação 

de insumos, passando por unidades de produção próprias, industrializam de seus produtos e 

transporte para os mercados consumidores internacionais. Nesta relação entre a política das 

empresas e a política dos Estados, também não se pode desconsiderar a atuação do poder 

público, em suas diferentes esferas, como principal agente financiador do progresso técnico 

agrícola, contribuindo ainda para a incorporação de novas áreas à produção, ampliação da 
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produção e da produtividade e gerando mais renda no setor agropecuário. Porém, a 

financeirização ocorre de forma concentrada regional e socialmente. 

O desenvolvimento da presente pesquisa nos colocou diante de alguns desafios, dentre 

eles o fato de termos feito a opção por compreender a relação de complementariedade entre 

ações e objetos de tempos distintos, o que nos fez partir da ideia de sucessões e coexistências 

e de densidades e rarefações. E a adoção de uma perspectiva teórico-metodológica como esta, 

para a compreensão do processo de tecnificação da agricultura, nos afasta de uma visão 

dicotômica entre o novo e o velho, ao possibilitar a compreensão de como os tempos e os 

objetos se combinam e se condicionam reciprocamente. 

Além disso, a adoção dessa postura exige ainda a franqueza de admitirmos que o 

trabalho apresentado consista em uma leitura parcial do processo de tecnificação agrícola, na 

medida em que sabemos que a abordagem que fizemos sobre o processo nos levou a priorizar 

alguns processos e agentes, os quais possibilitaram a construção de uma leitura mais coerente 

com o referencial teórico-metodológico adotado, bem como com a nossa visão de mundo. No 

entanto, não negamos a importância de elementos para os quais apenas sinalizamos a 

existência. Ao reconhecermos que este é um trabalho inconcluso, estamos atentando para o 

fato de que o processo de tecnificação da agricultura em curso no Rio Grande do Norte é 

complexo e multifacetado, o que limita a nossa capacidade de apreendê-lo em toda a sua 

abrangência e diversidade. 
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ANEXOS 01 

 
Roteiros de entrevista já aplicados em pesquisa de campo 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA - PPGe 

(Mestrado e Doutorado) 

 
DISCENTE Fernanda Laize Silva de Lima 

ORIENTADOR Prof. Dr. CelsoDonizeteLocatel 

TÍTULO DA 

DISSERTAÇÃO 
Tecnificação da agricultura no Rio Grande do Norte 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS
4
 

Produtores rurais 
 

DATA: ___/___/____ 

I – INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A PROPRIEDADE 

1. Nome do Produtor: _______________________________________________________ 

2. Nome da Propriedade ou Sítio: _____________________________________________ 

3. Distância do estabelecimento à sede do município: _____________________________ 

4. Área total da Propriedade (em ha): __________________________________________ 

5. Tempo de atuação na atividade agropecuária: _________________________________ 

6. Condição do produtor: ( ) Proprietário    ( ) Arrendatário/parceiro  ( ) Posseiro 

( ) Empregado rural      ( ) Outra Qual? ______________________________________ 

 

II – PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE 

7. Qual a principal atividade agrícola do estabelecimento? _________________________ 

8. Há quanto tempo trabalha com esta atividade? ________________________________ 

9. Por que desenvolve essa atividade? __________________________________________ 

10. Desenvolve outro tipo de atividade? (   ) Sim (   ) Não 

10.1 Caso a resposta for positiva, qual? _________________________________________ 

10.2 Qual a atividade mais importante? _________________________________________ 

11. Desenvolveu outra atividade antes? (   ) Sim (   ) Não  

11.1 Caso a resposta for positiva, qual? _________________________________________ 

11.2 Por que mudou? ________________________________________________________ 

 

 

12. Produção agrícola 

Lavouras Área plantada (ha) 
Quantidade 

Produzida (ton) 

   

   

 

13. Destino da produção agrícola – Safra 2011/2012 

Lavouras Utiliza na Venda para Venda para Venda para Outros 

                                                           
4
Adaptado de Locatel (2004) 
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propriedade cooperativa agroindústria supermercado 

      

      

      

      

      

      

 

14. Quais as condições de comercialização?  

(  ) Preço fixo de mercado   (  ) Preço pós-fixado (consignação)   (  ) Misto 

 

15. Atividade Pecuária – Safra 2011/2012 

Tipo Nº de cabeças 

  

  

  

  

  

  

 

16. Destino da produção pecuária (Quantidade de litros, quilos e dúzias para ovos) 

Tipo 
Utiliza na 

propriedade 

Venda p/ 

cooperativas 

Venda p/ 

frigoríficos/ 

agroindústrias 

Venda p/ 

Açougues/ 

Supermerc. 

Venda p/ 

outros 

produtores 

Outros 

       

       

 

17. Força de trabalho – Safra 2011/2012 

Tipo Número Atividades Meses do ano 

Trabalho familiar    

Trabalho assalariado temporário    

Trabalho assalariado permanente    

 

18. Meios de produção disponíveis – Safra 2011/2012 

Tipo Número Tipo Número 

Tratores  Pulverizador costal  

Colheitadeiras  Quebrador de 

milho/forrageira 

 

Arados de tração 

mecânica 

 Ordenhadeira mecânica  

Arados de tração animal  Ensiladeiras de forragem  

Grade – trator  Colhedeira de forragem  

Matraca  Carreta agrícola  

Grade de tração animal  Carroça  

Aparelho de irrigação  Distribuidor de esterco 

líquido 

 

Plantadeira para plantio 

direto 

 Distribuidor de forragens  

Pulverizador – trator  Aeronave agrícola  
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Subsolador/escarificador  Outros. Quais?  

Distribuidor de calcário    

Trilhadeira ou batedor    

Semeadeira/adubadeira    

 

19. Utilização de insumos – Safra 2011/2012 

Tipo Quantidade Unid. De medida 

(ton., quilos e litros) 

Atividade (qual 

lavoura ou criação 

foi utilizado) 

Fertilizante de base    

Fertilizante de 

cobertura 

   

Calcário    

Ração fornecida    

Agrotóxicos 

aplicados 

   

Defensivos animais    

Outros. Quais?    

    

    

 

19.1 Quais os principais fornecedores de insumos? 

______________________________________________________________________ 

19.2 Que condições de pagamento utiliza na compra de insumos? 

______________________________________________________________________ 

20. Assistência técnica 

20.1 Tipo: () Oficial ( ) Particular () Própria() Cooperativa ( )Outro (s), Qual 

(is)?___________________________________________________________________ 

20.2 Periodicidade das visitas do (s) técnico (s):  

() Semanal () quinzenal() mensal () trimestral () semestral() anual() quando solicita. 

 

21. Financiamento de custeio – safra 2011/2012 

Atividade financiada 

(agrícola ou pecuária) 

Banco Área (ha) Valor (R$) 

    

    

 

22. Organização dos agricultores 

22.1 É associado à cooperativa? (  ) Sim      (  ) Não. Se sim, qual (is)?___________________ 

22.2 É membro de alguma associação de agricultores? (  ) Sim (  ) Não. Se sim, qual (is)?  

22.3 É filiado a algum sindicato? (  ) Sim (  ) Não. Se sim, qual (is)? ____________________ 

 

23. Infraestrutura da unidade 

23.1 Energia elétrica     (  ) Sim    (  ) Não  

23.2 Telefone          (  ) Sim   (  ) Não  

23.3 Depósitos para produtos:  

23.3.1 Acondicionado _________________ m2. ou__________ sacas  

23.3.2 Silos _______________________ Toneladas  

23.4 Oficina (desde pequenos reparos em máquinas e implementos)      (  ) Sim   (  ) Não  

Outros. Quais? 
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24. Uso da água para a irrigação 

24.1. (   ) açude  

24.2. (   ) córrego ou rio  

24.3. (   ) poço artesiano  

24.4. (   ) poço semi-artesiano 

Outro. Qual?  

 

25. Forma de escoamento da produção 

25.1. (  ) Através de caminhão próprio  

25.2. (  ) Através de caminhão fretado  

25.3. (  ) Através de caminhão da associação  

25.4. (  ) Através de trator próprio  

25.5. (  )Através de carroça  

25.6. (  ) Por conta do comprador.  

25.7. (  ) Outro (s). Qual (is)?  

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA - PPGe 

(Mestrado e Doutorado) 

 
DISCENTE Fernanda Laize Silva de Lima 

ORIENTADOR Prof. Dr. CelsoDonizeteLocatel 

TÍTULO DA 

DISSERTAÇÃO 
Tecnificação da agricultura no Rio Grande do Norte 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTAS

5
 

Secretarias Municipais de Agricultura 

 

Município: ______________________     Data: ___/___/___ 

Nome do entrevistado: 

___________________________________________________________ 

Função: ____________________________________________________ 

Tempo na função: ___________________________________________________________ 

 

I – OBJETIVOS  

1. Quais são os objetivos propostos pela Secretaria Municipal de 

Agricultura?_________________________________________________________________

_________________________________________________________________Os objetivos 

são atingidos plenamente? Se não, explanar bem sobre as causas que impedem a realização 

dos objetivos. 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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2. Existe alguma legislação (portarias, decretos, resoluções, etc.) relativa a estes 

objetivos? Quais? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Numa retrospectiva histórica houve uma mudança qualitativa e quantitativa na 

produção agropecuária do município? Situar a época, a produção e as respectivas causas. 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. Se sim, a que se deveu esta mudança? (incentivos governamentais, bancários, 

particulares, atuação da Secretaria de Agricultura)? 

II – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 

 

5. Quais as vias de destinação de recursos do Estado para a secretaria? Existe repasse de 

verbas daPrefeitura? Quantos por cento do orçamento do município é destinado à secretaria? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6. Quais as maiores dificuldades que a Secretaria está enfrentando? 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. Quais os maiores problemas agropecuários do município? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

8. Existe no município uma tendência de especialização ou diversificação da produção? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

9. Como podem ser definidas as técnicas utilizadas no município? Pode-se falar em 

agricultura moderna no 

município?__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

10. Existem no município problemas significativos com relação à disponibilidade de água 

para a irrigação? Quais? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

11. Como você vê a possibilidade de melhoria técnica nas principais culturas 

desenvolvidas no município? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

III – ATUAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

12. Quais projetos vêm sendo desenvolvidos pela SMA em apoio à agricultura e à 

pecuária? Quais destes não estão vinculados às ações implementadas pela secretaria estadual 

de agricultura, pecuária e pesca – SAPE? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

12.1 Quantos produtores são assistidos pela SMA? 

_______________________________ 

12.2 Como os produtores tomam conhecimento dos direitos de inserção aos projetos? 

__________________________________________________________________ 

12.3 De que forma os produtores têm acesso aos projetos? 

__________________________________________________________________ 
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12.4 Há projetos desenvolvidos exclusivamente para o município? Quais? 

_________________________________________________________________ 

13. Quanto à assistência dada aos produtores, qual a intervenção feita pela Secretaria 

para: 

13.1 Assistência técnica: 

______________________________________________________ 

  Nº de agrônomos ______ Nº de técnicos agrícolas _______ 

13.2 Acesso ao Crédito: 

______________________________________________________ 

13.3 Comercialização: 

______________________________________________________ 

14. Quaisasmedidas 

queestãosendotomadaspararesolverosproblemasdecomercializaçãoede implantação de novas 

técnicas de cultivo? 

15. O município tem se beneficiado com os incentivos ao aumento da produtividade? 

Quais são os benefícios?  

IV – PERSPECTIVAS  

16. Quais os principais projetos da Secretaria para o futuro?  

17. Quais as perspectivas da secretaria em relação à agricultura municipal?  

OBSERVAÇÕES:  
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ROTEIRO DE ENTREVISTAS

6
 

Cooperativa 
 

DATA: ___/___/___ 

 

I.  IDENTIFICAÇÃO  

 

1. Nome do Entrevistado: _____________________________________________________ 

2. Função: ______________________________________________ 

3. Denominação da Cooperativa: _______________________________________________ 

4. Município Sede: ____________________________________ 

5. Área de Atuação – Nº de Municípios:________________________________________ 

 

II.  HISTÓRICO DA EMPRESA  
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6. Ano de Fundação: ____________________ 

7. Quais os fatores que motivaram a criação da cooperativa? __________________________ 

8. A Cooperativa recebeu recursos de instituições financeiras para a implantação de sua 

estrutura? Como foram aplicados? 

______________________________________________________________________ 

9. A cooperativa recebeu algum tipo de incentivo da prefeitura? De que tipo? 

_____________________________________________________________________ 

 

III.  CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO  

 

10. Número total de associados: _______Grandes: ______ Médios: ______ Pequenos: 

11. Critérios utilizados para classificar os associados?  

______________________________________________________________________ 

12. Quais os principais produtos com que a cooperativa opera? 

______________________________________________________________________ 

13. Compra de associados: 

______________________________________________________________________ 

14. Venda para associados: _____________________________________________________ 

15. Qual a capacidade de armazenamento da cooperativa? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

16. Qual o número de funcionários da Cooperativa? ________  

Permanentes: ____________ Temporários: ____________ 

17. Faturamento bruto anual: ___________________________________________________ 

 

IV.  SERVIÇOS OFERECIDOS AOS COOPERADOS  

 

18. Assistência técnica(   ) Sim   (   ) Não     

Se sim, nº de Agrônomos ________ e nº de Técnicos Agrícolas ________ 

19. Comercialização da produção (   ) Sim     (    ) Não  

20. Venda de insumos (   ) Sim    (   ) Não  

21. Venda de mudas e sementes (   ) Sim     (    ) Não  

22. Venda de implementos agrícolas (   ) Sim     (    ) Não  

23. Venda de máquinas agrícolas (   ) Sim     (    ) Não  

24. Assistência médica (   ) Sim     (    ) Não 

25. Assistência odontologia (   ) Sim     (    ) Não  

26. Supermercado (   ) Sim     (    ) Não  

27. Outros (   ) Sim     (    ) Não   Se sim, quais? ____________________________________ 

 

V. PERSPECTIVAS DA COOPERATIVA 

 

28. Quais os principais projetos da cooperativa para o futuro?  

_____________________________________________________________________ 

29. Qual a situação da cooperativa hoje em relação aos órgãos de financiamento? 

______________________________________________________________________ 

30. Quais as perspectivas da cooperativa em relação à agricultura municipal? 

______________________________________________________________________ 

31. Tem planos para aumentar o número de associados? 

______________________________________________________________________ 
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32. Quais as estratégias utilizadas pela cooperativa para incentivar a tecnificação dos 

produtores associados?  

______________________________________________________________________ 

32. Existe alguma experiência que vem sendo desenvolvida para melhorar as técnicas 

deprodução? 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

33. Quais as maiores dificuldades que a cooperativa está enfrentando? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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ANEXO 02 

 

Quadro 01 – Variáveis privilegiadas para a elaboração do índice de tecnificação da 

agricultura 

VARIÁVEIS DADOS SECUNDÁRIOS 

PESOS 

ATRIBUÍDOS 

(1 – 10) 

Financiamento 

Número de estabelecimentos agropecuários que obteve 

financiamento, em relação ao total de estabelecimentos 

agropecuários do município. 

10 

Assistência 

Técnica 

Número de estabelecimentos agropecuários que recebeu 

orientação técnica, em relação ao total de 

estabelecimentos agropecuários do município. 

10 

Força de 

trabalho com 

alta 

qualificação 

profissional 

Número de engenheiros agrônomos, veterinários, 

zootecnistas, engenheiros florestais e profissionais com 

outra formação superior que atuam nos 

estabelecimentos agropecuários, em relação ao total de 

pessoal ocupado nos estabelecimentos agropecuários do 

município. 

8 

Número de técnicos agrícolas e outros técnicos que 

atuam nos estabelecimentos agropecuários, em relação 

ao total de pessoal ocupado nos estabelecimentos 

agropecuários do município. 

4 

Índice de 

Tratorização 

Número de tratores com potência superior a 100 cv 

existentes nos estabelecimentos agropecuários, em 

relação à área plantada total dos estabelecimentos 

agropecuários do município. 

6 

Número de tratores com potência com potência superior 

a 100 cv existentes nos estabelecimentos agropecuários, 

em relação à área plantada total dos estabelecimentos 

agropecuários do município. 

10 

Adubação 

Número de estabelecimentos que utilizaram adubos 

químicos nitrogenados, em relação ao total de 

estabelecimentos agropecuários do município. 

10 

Número de estabelecimentos que utilizaram adubos 

químicos não nitrogenados, em relação ao total de 

estabelecimentos agropecuários do município. 

8 

Número de estabelecimentos que utilizaram adubos 

orgânicos (esterco e urina de animais), em relação ao 

total de estabelecimentos agropecuários do município. 

4 

Número de estabelecimentos que utilizaram vinhaça, 

em relação ao total de estabelecimentos agropecuários 

do município. 

5 

Número de estabelecimentos que utilizaram inoculantes 

(bactérias fixadoras de nitrogênio), em relação ao total 

de estabelecimentos agropecuários do município. 

8 

Número de estabelecimentos que utilizaram 

biofertilizantes, em relação ao total de estabelecimentos 

agropecuários do município. 

4 

Agrotóxicos Número de estabelecimentos agropecuários que 6 
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aplicaram agrotóxicos utilizando pulverizador costal, 

em relação ao total de estabelecimentos agropecuários 

do município. 

Número de estabelecimentos agropecuários que 

aplicaram agrotóxicos utilizando pulverizador 

estacionário, em relação ao total de estabelecimentos 

agropecuários do município. 

6 

Número de estabelecimentos agropecuários que 

aplicaram agrotóxicos utilizando equipamentos de 

tração mecânica e/ou animal, em relação ao total de 

estabelecimentos agropecuários do município. 

4 

Número de estabelecimentos agropecuários que 

aplicaram agrotóxicos utilizando aeronave, em relação 

ao total de estabelecimentos agropecuários do 

município. 

10 

Equipamentos 

agrícolas 

Número de arados existentes nos estabelecimentos 

agropecuários, em relação à área plantada total dos 

estabelecimentos agropecuários do município. 

4 

Número de grades e/ou enxadas rotativas existentes nos 

estabelecimentos agropecuários, em relação à área 

plantada total dos estabelecimentos agropecuários do 

município. 

4 

Número de roçadeiras existentes nos estabelecimentos 

agropecuários, em relação à área plantada total dos 

estabelecimentos agropecuários do município. 

6 

Número de semeadeiras existentes nos 

estabelecimentos agropecuários, em relação à área 

plantada total dos estabelecimentos agropecuários do 

município. 

6 

Número de colheitadeiras existentes nos 

estabelecimentos agropecuários, em relação à área 

plantada total dos estabelecimentos agropecuários do 

município. 

6 

Número de pulverizadores e/ou atomizadores existentes 

nos estabelecimentos agropecuários, em relação à área 

plantada total dos estabelecimentos agropecuários do 

município. 

6 

Número de adubadeiras e/ou distribuidoras de calcário 

existentes nos estabelecimentos agropecuários, em 

relação à área plantada total dos estabelecimentos 

agropecuários do município. 

6 

Número de ceifadeiras existentes nos estabelecimentos 

agropecuários, em relação à área plantada total dos 

estabelecimentos agropecuários do município. 

6 

Número de estabelecimentos agropecuários que 

possuíam tanques de resfriamento de leite, em relação 

ao total de estabelecimentos agropecuários do 

município. 

8 

Número de estabelecimentos agropecuários que usaram 

ordenhadeiras mecânicas, em relação ao total de 
8 
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estabelecimentos agropecuários do município. 

Irrigação 

Área irrigada dos estabelecimentos agropecuários por 

inundação, em relação à área plantada total do 

município. 

6 

Área irrigada dos estabelecimentos agropecuários por 

sulcos, em relação à área plantada total do município. 
6 

Área irrigada dos estabelecimentos agropecuários por 

aspersão por pivô central, em relação à área plantada 

total do município. 

10 

Área irrigada dos estabelecimentos agropecuários por 

aspersão por outros métodos, em relação à área 

plantada total do município. 

8 

Área irrigada dos estabelecimentos agropecuários por 

método localizado (microaspersão, gotejamento), em 

relação à área plantada total do município. 

8 

Área irrigada dos estabelecimentos agropecuários por 

outros equipamentos, em relação à área plantada total 

do município. 

6 

Inseminação 

artificial 

Número de estabelecimentos agropecuários que fizeram 

inseminação artificial em vacas, em relação ao total de 

estabelecimentos agropecuários do município. 

10 

Transferência 

de embriões 

Número de estabelecimentos agropecuários que fizeram 

transferência de embriões, em relação ao total de 

estabelecimentos agropecuários do município. 

10 

Fonte: Elaboração própria com base em IBGE (2006). 

 


