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Resumo 

A expansão do capital e a oligopolização provocado, sobretudo, pela inserção da multinacional 
Del Monte Flesh Produce no Vale do Açu - RN permitiu que esse agente econômico expandisse 
a sua produção de fruticultura irrigada para o município de Ipanguaçu. Esse fato têm acentuado 
ainda mais desigualdades socioespaciais nessa região, moldando as velhas estruturas 
preexistentes para satisfazer os próprios interesses do capital. Neste artigo, partimos do 
pressuposto de que o Estado tem-se posicionado como um agente ativo no processo de 
Modernização da Agricultura. Às vezes atuando como agente regulador e produtor de 
tecnologias e, em outros momentos, como agente incentivador e empreendedor. É nessa 
perspectiva que o meio rural de Ipanguaçu vem passando por intenso processo de transformação 
e de mudanças não só na sua estrutura agrária, mas também nas relações de trabalho no campo. 
 
Palavras-chave: Modernização da Agricultura. Políticas Públicas. Estado e Circuito Espacial 
da Produção.  
 

Introdução 

 

 No contexto internacional o espaço agrário tem evidenciado fortes mudanças na sua 

espacialidade, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial. Essas transformações, em sua 

maioria, devem-se as ações do Estado Desenvolvimentista o qual tinha como principal 

objetivo superar a crise instaurada desde a década de 1930, e promover o crescimento 

das economias nacionais as quais estavam estagnadas após o período do Pós-Guerra. 

É nesse contexto que os Estados Unidos, sobretudo, irá promover algumas ações 

governamentais voltadas para a recuperação da economia nacional. Além de permitir a 

estabilidade econômica desse país, as políticas públicas articuladas pelo governo de F. 

D. Roosevelt tinha também como finalidade promover a expansão do capital a nível 

nacional e internacional, adotando a política do “New Deal” (conjunto de reformas 
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econômicas e sociais concebidas por F. D. Roosevelt nos EUA) a qual passou a 

estimular a produção e o consumo em massa.  

É nessa perspectiva que surge a Revolução Verdei no fim da década de 1940, sendo o 

Estado o principal agente responsável pela difusão de novas tecnologias, incentivando a 

produção por meio de políticas públicas. Com base nisso, o Estado passou “a impor 

transformações no campo, provocando, com sua modernização, um processo de 

mudanças na divisão técnica e social do trabalho” como enfatiza Albano (2008, p.37).  

Diante disso, o meio rural passou a ser subordinado a uma lógica capitalista, impondo-

lhe transformações em sua base técnica a partir da adoção de novas tecnologias e de 

práticas agrícolas, tendo como vetor principal a mecanização da agricultura e a 

utilização de insumos, fertilizantes e o uso de agrotóxico o que, por sua vez, tem 

conferido novos arranjos espaciais e mudanças na base produtiva e nas relações de 

trabalho no campo. 

No Brasil, o processo de modernização da agricultura ocorreu de forma mais 

significativa a partir da década de 1970, com o incentivo governamental ao Programa 

Nacional do Álcool (PROÁLCOOL) e a expansão da fronteira agrícola para o Centro-

Oeste. Para fomentar esse processo de modernização da agricultura, o Estado concedeu 

incentivos fiscais e estimulou a mecanização da produção agrícola com a finalidade de 

promover o desenvolvimento econômico e equilibrar a balança comercial do país. 

Tendo em vista o processo de modernização da agricultura, o Nordeste brasileiro só 

alcançou um surto de desenvolvimento após a criação da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste SUDENE, em 15 de dezembro de 1959. Através da 

coordenação de Celso Furtado, esse órgão passou a incentivar a industrialização na 

região por meio de incentivos fiscais e de isenção de impostos, além de planejar as 

ações e direcionar os recursos para as áreas consideradas atrativas para o capital, 

denominadas Harvey (2005) como “exército de lugares de reserva”. Porém, esse surto 

de desenvolvimento da agricultura no Nordeste, só será concebido com maior 

intensidade a partir da década de 1980, em algumas áreas restritas.  

É nessa perspectiva, que a SUDENE passou a financiar projetos de irrigação em áreas 

específicas do semiárido nordestino, dotadas de vantagens locacionais a exemplo: do 

Vale do Rio São Francisco, em Pernambuco; do Vale do Açu e Apodi-Mossoró, no Rio 

grande do Norte; do Vale do Jaguaribe, no Ceará e das Várzeas do Sousa e Pombal, na 

Paraíba (ROCHA, 2007, p.11; MOREIRA et al., 1997, p.207 – 209). 
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As ações da SUDENE, no início de suas atividades, tinham como principais metas 

integrar o Nordeste ao Centro Sul do país por meio da industrialização. Para isso fez 

necessário equipar o território com infraestruturas (rodovias, eletrificação, portos, 

aeroportos, construção de barragens etc.) para viabilizar a expansão do capitalismo no 

meio rural nordestino e, consequentemente, a instalação de agroindústrias na região. 

Não obstante, no meio rural brasileiro, as transformações ocorridas nas últimas décadas 

se articulam com um processo de modernização apoiado pela evolução técnico 

científico informacional, contribuindo significativamente para o desenvolvimento da 

agricultura brasileira, considerado como fator importante para essa modernização, mas 

tendo por consequência a exclusão social de alguns segmentos da sociedade rural 

(LIMA; WILKINSON, 1982).  

Nesse contexto, verifica-se ao menos em algumas áreas do território nacional, a 

exemplo também do Vale do Açu - RN, alterações significativas na base da organização 

produtiva após a modernização da agricultura, com o intuito de alcançar níveis de 

produtividade satisfatória como forma de viabilizar a produção e garantir a reprodução 

ampliada do capital. 

A modernização do campo e o consequente desenvolvimento da agricultura no cenário 

nacional e regional têm contribuído de forma decisiva para as mudanças 

socioeconômicas verificadas no espaço agrário brasileiro que, por sua vez, nos fornece 

base para compreensão a respeito da reorganização espacial do Vale do Açu – RN, em 

especial o município de Ipanguaçu – RN o qual estamos desenvolvendo as nossas 

análises, sendo visível em sua espacialidade o intenso processo de modernização da 

agricultura e, em contrapartida, o aumento da desigualdade socioespacial. 

O município de Ipanguaçu está inserido no polo de fruticultura irrigada do vale do Açu 

– RN, sendo um dos maiores produtores de banana no mundo na atualidade. Com a 

expansão dessa atividade, outros municípios passaram a integrar a produção de frutas 

para atender, sobretudo, o mercado externo. Dentre eles, destacam-se os municípios de 

Ipanguaçu, Açu, Alto do Rodrigues, Itajá, Afonso Bezerra e Pendências. Porém, 

Ipanguaçu é o que mais se destaca no setor da fruticultura, tanto com relação à 

produtividade, quanto em relação à extensão da área plantada. 

Nesse município, com a chegada das agroindústrias após a construção da barragem 

Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, em 1979 e, posteriormente, com o 

desenvolvimento da fruticultura irrigada nas últimas décadas (sobretudo após os anos de 
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1990) vem ocorrendo alterações significativas no meio rural, uma vez que, esses agentes 

econômicos deram início ao processo de desarticulação de algumas práticas agrícolas 

tradicionais, alterando as relações de produção e de trabalho preexistente. 

Nesse sentido, a partir da penetração do capital e de sua forma ampliada de acumulação 

no meio rural de Ipanguaçu - RN, viabilizado pelas iniciativas governamentais, tem 

conferido ao território novos arranjos espaciais e uma nova lógica de produção por meio 

da modernização da agricultura.   

Dentre as principais transformações evidenciadas no meio rural desse município 

destaca-se: as mudanças nas relações de trabalho e de produção no campo; a 

desarticulação do modo de produção familiar; a expropriação e proletarização do 

agricultor familiar, sobretudo, aquele que não possui terra; o aumento da disparidade 

socioespacial presenciado por meio da concentração de renda e da terra; o surgimento 

de uma nova divisão do trabalho a partir da inserção do trabalho assalariado nas 

agroindústrias; a reconfiguração do espaço através da extensão e intensificação do 

cultivo da fruticultura irrigada a partir do implemento de novas de tecnologias e do 

emprego da mecanização no processo de produção etc. . 

Vale ressaltar que as transformações evidenciadas no campo nas últimas décadas, o 

Estado teve participação fundamental nesse processo. Ora como agente regulador e 

incentivador, ora como agente empreendedor, construindo infraestruturas e promovendo 

a entrada do capital em diversos segmentos da economia do país. Na agricultura isso 

também não foi diferente.  

A partir da criação de políticas públicas direcionadas ao setor agrícola a nível nacional, 

regional e local, o espaço rural sofreu uma verdadeira “metamorfose”. Entre elas, 

podemos destacar: a criação do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

(DNOCS); a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE); a abertura 

da fronteira agrícola para o Centro-Oeste e para o sul dos estados do Maranhão e do 

Piauí; o subsídio agrícola para a expansão da cana de açúcar no Nordeste. Essas e outras 

ações do governo têm contribuído de forma relevante para a reorganização espacial da 

região do Nordeste como também do Vale do Açu – RN, o que permitiu viabilizar a 

reprodução do capital (LOPES, 2009). 

É mediante a essas ações que, especialmente, a partir da década de 1980, o espaço rural 

do município de Ipanguaçu – RN tem vivenciado algumas transformações na sua base 

produtiva agrícola, sendo visíveis essas alterações, tanto no seu processo produtivo 
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como também nas relações de trabalho no campo. Por um lado, esse fato tem permitido 

certa dinamicidade ao território dessa unidade federativa, por outro, a modernização da 

agricultura tem promovido grandes discrepâncias socioespaciais. 

As variáveis de análise que utilizamos para diagnosticar a modernização da agricultura e 

a desigualdade socioespacial no município de Ipanguaçu – RN são: o emprego de 

tecnologias e da mecanização nas agroindústrias da região; a quantidade de 

agroindústrias instaladas no Vale do Açu – RN, desde o início da construção da 

barragem Eng. Armando Ribeiro Gonçalves, até o presente momento; a concentração de 

terras e de renda pela multinacional Del Monte Fresh Produce; as mudanças nas 

relações de trabalho e do processo produtivo no campo. 

Diante disso, faz-se necessário realizarmos alguns questionamentos que nortearão as 

nossas pesquisas. A intensificação da produção de fruticultura irrigada no Vale do Açu 

– RN, para exportação, tem contribuído para diminuir a desigualdade socioespacial na 

região ou tem acentuado ainda mais esse fenômeno social? O desenvolvimento 

econômico evidenciado no meio rural do município de Ipanguaçu – RN tem refletido 

numa melhor qualidade de vida da população residente no campo? Para onde está sendo 

canalizada a riqueza da região? Quem está concentrando a riqueza produzida na região?  

É a população do município? Ou será a multinacional Del Monte Fresh Produce? 

Esses são alguns apontamentos que nos auxiliam na elaboração do nosso trabalho e na 

compreensão das análises que estamos desenvolvendo em nosso objeto de pesquisa. 

Nesse sentido, é de fundamental importância realizar procedimentos metodológicos que 

expliquem esse processo de modernização da agricultura do Vale do Açu – RN. Para 

isso é imprescindível à realização de uma abordagem fazendo uso do materialismo 

histórico dialético. 

 

Reorganização espacial no vale do AÇU – RN: velhas e novas práticas agrícolas 
 

A partir do final do século XVIII, com o advento da Revolução Industrial ocorrido na 

Inglaterra, intensificam-se ainda mais a necessidade por algodão (a principal matéria-

prima na produção têxtil), estimulando a produção da cotonicultura em quase todo o 

Nordeste.  

Além disso, após a Guerra de Independência (1776 – 1783) e, posteriormente, com a 

Guerra de Secessão nos Estados Unidos, o fornecimento do algodão desse país para 
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Europa passou a ser interrompido, aumentando ainda mais a demanda por esse produto. 

É nesse contexto que a produção dessa fibra irá ter maior impulso no Rio Grande do 

Norte e no Vale do Açu – RN, produzindo algodão “para exportação junto com a 

pecuária extensiva, formando o binômio gado algodão” (MONTEIRO, 2000 apud 

ALBANO, 2008, P.108).  

Com a valorização do algodão, a região do vale do Açu – RN passa evidenciar um 

processo de transformação no seu espaço produtivo. Houve nesse período uma 

intensificação da produção agrícola na região, além do aumento da exploração do 

trabalhador na condição de parceiro ou meeiro pelos proprietários de terras. De acordo 

com o Albano (2008, p.110), esses indivíduos “que produzia na terra do proprietário” 

(...) no “final tinha que pagar a metade da produção pelo uso da terra”, intensificando 

ainda mais a exploração sobre esse trabalhador. 

Além da produção da cotonicultura no Vale do Açu – RN era comum também nesse 

mesmo período, o extrativismo vegetal a partir da exploração da carnaúba, árvore típica 

da região. Essa planta oferece algumas vantagens econômicas a exemplo a extração da 

cera, utilizada na fabricação de cosmético como, por exemplo: batons, creme, na 

produção de revestimentos, de lubrificantes, de papel carbono, cápsulas para 

comprimido, produtos de limpezas e de polidores (GLOBO RURAL, 2005 apud 

ALBANO, 2008, p.111). 

Na década de 1970, em virtude da concorrência da cera sintética e devido à formação de 

oligopólio no mercado internacional, a cera de carnaúba sofre uma desvalorização no 

mercado nacional e internacional. Mediante a isso, houve uma reordenação no sistema 

produtivo no Vale do Açu- RN, forçando os produtores a mudarem de atividade. É 

nesse instante em que se inicia a produção de alimentos e de frutos, usando a técnica de 

irrigação, porém, de forma ainda tímida. 

De acordo com Albano (2008, p.112) é nos anos de 1969, “que se verificam os 

primeiros registros históricos da Agricultura na várzea do Vale”. O mesmo autor 

sinaliza ainda que “esse período se caracteriza pelo uso tradicional das áreas de várzeas 

para a extração da cera de carnaúba, da produção de culturas alimentares (milho, feijão) 

e de uma pecuária de pequeno porte”. 

Contudo é no final da década de 1970, que ocorre de fato um crescimento da fruticultura 

irrigada a partir da instalação da “Empresa Agropecuária Knoll, com fins 

exclusivamente comerciais” Albano (2008, p.114). A entrada dessa empresa no ramo da 
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fruticultura no Vale do Açu – RN está atrelada, sobretudo, aos incentivos fiscais e 

isenção de impostos oferecidos pelo governo e em face do inicio da construção da 

Barragem Eng. Armando Ribeiro Gonçalves que, por sua vez, dava condições para 

intensificar o desenvolvimento dessa atividade, em decorrência da grande 

disponibilidade de água para devido fins. 

A construção dessa barragem marca um momento histórico na modernização da 

agricultura no Vale do Açu – RN, sendo viabilizada a partir da implantação do Projeto 

Baixo – Açu o qual tinha como principal objetivo implantar nessa região uma 

agricultura de mercado nos moldes capitalistas, em base empresariais para atender o 

mercado externo. 

Esse modelo de produção agrícola no Vale do Açu – RN assemelha-se aos padrões 

definido pela Revolução Verde que consistia, 

 
(...) num grande crescimento de produtividade e de quantidade na 
Agricultura por meio de uso de tecnologias, como os tratores 
agrícolas, técnicas de irrigação, defensivos químicos, variedades de 
sementes, aviação agrícola, computadores, novos métodos de gestão 
etc. De um lado da produção, vai se ter a Indústria produtora de 
Insumos com fertilizantes, defensivos e corretivos, e de outro, vai se 
ter a Indústria de Bens de Capital, com tratores, colheitadeiras e 
equipamentos de irrigação (ALBANO, 2008, p.115). 

 
A Revolução Verde foi uma forma encontrada pelos países desenvolvidos (sobretudo os 

Estados Unidos) para expandir o capital acumulado. Encontrou nos países periféricos, 

assim denominados por eles, um ambiente propício para a reprodução do capital, 

importando matéria prima e produtos agrícolas de boa qualidade dos países pobres, 

encontra partida, exportavam produtos manufaturados a exemplo de equipamentos 

agrícolas e máquinas para esses países. 

As bases para a modernização da Agricultura foi engendrado pelo Estado 

Desenvolvimentista. No entanto, foram, 

 
As grandes Empresas Multinacionais com apoio de organizações 
supranacionais como o Banco Mundial, que vai ajudar na 
implementação dessa Revolução, a qual vai ser altamente danosa para 
os pequenos agricultores, uma vez que vai aumentar a dependência 
destes com relação às grandes empresas fornecedoras de insumos 
(SHIVA, 2003 apud ALBANO, 2008, p.115). 
  

É nesse contexto que a multinacional Del Monte Fresh Produce, uma das três maiores 

empresas do mundo no ramo da fruticultura, se instala no Município de Ipanguaçu – RN 
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na segunda metade da década de 1980, produzindo banana. Além do Vale do Açu – RN, 

essa multinacional irá se instalar também no Ceará, especificamente, no município de 

Quixeré, com a produção de melão e, no município de Limoeiro do Norte, com o 

cultivo de abacaxi. 

Percebe-se no Vale do Açu – RN, em especial no município de Ipanguaçu, um forte 

processo de modernização da agricultura praticada por essa multinacional. Esta se 

utiliza de modernos equipamentos agrícolas e de sofisticadas máquinas na produção 

agrícola com o intuito de alcançar cada vez mais, melhores resultados. A multinacional 

Del Monte Fresh Produce tem promovido no meio rural do município ora analisado, 

grandes transformações na produção, disseminando tecnologias e uma agricultura 

voltada para o agronegócio de frutas tropicais. 

As particularidades da região a exemplo: de solo fértil, clima seco, recursos hídricos, 

localização geográfica (o município de Ipanguaçu está localizado próximo aos 

“corredores” de exportação – Fortaleza/CE e Natal/RN – os quais dão acesso a Europa), 

mão de obra barata. Foram fatores preponderantes para a instalação dessa multinacional 

no município de Ipanguaçu – RN.  

O resultado é que o dinamismo e a modernização da agricultura promovida por essa 

multinacional têm trazido consequências indesejáveis para a população rural, sobretudo, 

aqueles que praticavam agricultura de subsistência e que não possuem terra para 

trabalhar, sendo obrigados a vender sua força de trabalho ou migrar para os centros 

urbanos. 

Portanto a fruticultura voltada para exportação, cada vez mais ganha espaço, 

substituindo velhas estruturas preexistentes ou moldando-as para satisfazer os próprios 

interesses capitalistas, provocando significativos impactos na economia local. Essa 

multinacional vem apropriando-se do meio rural de forma gradativa, impondo uma nova 

lógica de produção e organizando o espaço em função de seus próprios interesses. 

 

Estado: um agente ativo no processo de modernização da agricultura no Vale do 
Açu – RN 
 
Ao longo do processo de construção do território brasileiro, o Estado sempre atuou de 

forma ativa na configuração e reorganização do espaço. Seja como agente produtor de 

tecnologias (criando órgãos para desenvolver pesquisas) em diversas áreas do 

conhecimento a exemplo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
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(EMBRAPA), seja como agente regulador e incentivador (fomentando políticas 

publicadas para promover o desenvolvimento econômico do país).  

Um bom exemplo disso são as ações governamentais direcionadas para promover o 

desenvolvimento regional do Nordeste e integrá-lo as demais regiões do Brasil, com a 

finalidade de diminuir as desigualdades regionais existentes e tirar essa região do estado 

de estagnação econômica da qual se encontrava, sobretudo, após o colapso do modelo 

agroexportador – a monocultura canavieira –, que vinha se arrastando desde o final do 

século XVIII e início do século XIX, além das crises econômicas provocadas pelas 

irregularidades pluviométricas na região. 

Nesse sentido foram criadas algumas instituições governamentais para articular ações e 

planejamentos que pudessem amenizar os efeitos das secas prolongadas na região 

semiárida nordestina, a exemplo da criação da (...) “Comissão de Estudos e Obras 

Contra os efeitos das Secas e, dois anos depois, foi criada a Superintendência de 

Estudos e Obras Contra os Efeitos das Secas”, em 1904 (SILVA, 2010, p.43). 

Já no ano de 1909, foi criado a Inspetoria de Obras Contra as Secas – IOCS –, a partir 

do Decreto n. 7.619, em 21 de outubro. De acordo com esse decreto, constituía-se um 

novo direcionamento na ação do Estado. Ligado “ao Ministério da Aviação e Obras 

Públicas, o órgão tinha forte tendência técnica, inspirado no exemplo do U. S. Bureau of 

Reclamation, que atuava com a irrigação em larga escala da região árida dos Estados 

Unidos da América” (VILLA, 2000 apud SILVA, 2010, p.44). 

Entre as ações promovidas por essa instituição, podemos destacar a, 

 
(...) realização de estudos, planejamento e execução de obras hídricas, 
como a construção de açudes públicos e particulares, canais de 
irrigação, barragens, perfuração de poços e drenagens; estradas de 
rodagem e ferrovias; reflorestamento e piscicultura. Mas, o que 
caracterizou o Órgão de fato, nesse primeiro período, foram os estudos 
das condições meteorológicas, geológicas, topográficas e hidrológicas 
das zonas de ocorrência das secas, coordenados por especialistas 
vindos dos Estados Unidos e da Europa, juntamente com alguns 
brasileiros (SILVA, 2010, P.44). 
  

Diante do exposto, nota-se certo empenho das ações do governo brasileiro, sobretudo, 

nesse período para adotar a região nordestina de infraestrutura com o objetivo, no 

primeiro momento, de integrar o Nordeste as demais regiões do país e prover essa 

região de recursos hídricos para “combater” os efeitos das secas. Nesse sentido, passou 
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a investir na construção de estradas de rodagem, ferrovias, barragens, açudes, canais de 

irrigação e perfuração de poços etc. 

Nesse arcabouço descritivo, por meio do Decreto 13.687, de 1919, a Inspetoria Federal 

de Obras Contra as Secas- IFOCS- passou por uma nova reformulação, uma vez que 

esse Decreto dava-lhe maior poder de ação. Essa nova (...) “medida ficou conhecida 

como Lei Epitácio Pessoa (Lei 3.965, de 1919), que instituiu a” ‘Caixa Especial das 

Obras de Irrigação das terras Cultiváveis no Nordeste e dos Serviços Complementares 

ou Preparatórios’. Com o ‘fundo das secas’ permitiu incrementar a edificação de onze 

açudes de alvenaria, com capacidade de armazenar água para fins de irrigação, além 

ingerir diversas obras hídricas e realizar abertura de novas rodovias e ferrovias (VILLA, 

2000, p.133, apud SILVA, 2010, p.45). 

Com base no Decreto de 1931, o IFOCS mudou a sua estratégia de atuação, 

concentrando as suas atividades em “obras hídricas e ações de emergência, deixando de 

atuar na construção de portos e de estradas de ferro” (SILVA, 2010, p.46). Nesse 

período, esse órgão passa a dá mais ênfase a construção de obras destinadas para a 

irrigação, mesmo que de forma ainda tímida. 

Por volta de 1945, a Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS) passou a ser 

denominada de Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). Este tinha 

como principal meta “realizar obras e serviços permanentes e desenvolver ações em 

situação de emergência”, além de gerenciar os açudes públicos e direcionar águas 

represadas para fins de irrigação (SILVA, 2010, p. 47). 

Segundo Silva (2010, p.51), nesse mesmo ano foi criada a Companhia Hidrelétrica do 

São Francisco (CHESF), com a finalidade de desenvolver recursos energéticos a partir 

do represamento das águas do Rio São Francisco, permitindo a construção da Usina 

Hidrelétrica de Paulo Afonso no ano de 1948. Esse fato foi de grande importância para a 

modernização da agricultura no Nordeste, pois, permitiu o desenvolvimento da 

fruticultura irrigada nos vales úmidos dessa região, a partir do fornecimento energético.  

No ano de 1952, é instituído o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) com o objetivo de 

gerenciar investimentos e incentivar a instalação de empreendimentos de indústrias e 

agroindustriais na região, através do fornecimento de crédito voltado especificamente 

para o Nordeste, promovendo o desenvolvimento regional, sendo caracterizado como a 

primeira intervenção do Estado no enfrentamento dos problemas regionais, Silva (2010, 

p.52). 
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Porém, o que marcou de fato o processo de modernização da agricultura na região 

nordestina e, consequente, no Vale do Açu-RN foi à atuação da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). Esta foi criada após a realização de estudos 

pelo Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), sob a 

coordenação de Celso Furtado, identificando os principais problemas dessa região e, 

propondo o modelo de industrialização como única forma de tirar essa região da 

condição de atraso em que se encontrava. 

Através das ações dessa instituição foi possível viabilizar alguns programas de 

desenvolvimento direcionados a prática de agricultura irrigada, a exemplo do Programa 

de Integração Nacional (PIN), o qual visava implantar no Semiárido projeto de 

irrigação, abrangendo 130 mil hectares em terras irrigáveis a partir do aproveitamento  

do potencial hídrico construído pelo DNOCS. 

Em termos gerais, com a criação do II Plano Nacional de Desenvolvimento, fomentado 

entre os anos de 1975 a 1979, estabelecia a criação de novos programas com o intuito de 

promover ainda mais o processo de modernização do Semiárido nordestino, sendo o 

Vale do Açu – RN, uma das áreas úmidas a ser beneficiada com a execução de, 

  
(...) dois novos programas: o Programa de Desenvolvimento de Áreas 
Integradas do Nordeste (Polonordeste) e o Programa Especial de 
Apoio ao Desenvolvimento da região semi-árida do Nordeste (Projeto 
Sertanejo). O Estado passava a exercer uma função cada vez mais 
ativa nas mudanças programadas de modernização do Semi-Árido 
(SILVA, 2010, p.58). 

 
Ainda com relação aos programas implantados, tendo em vista o desenvolvimento da 

fruticultura irrigada no Semiárido nordestino, em particular no Vale do Açu – RN é 

importante enfatizarmos a criação do Grupo Executivo de Irrigação para o 

Desenvolvimento Agrícola (GEIDA) e, o Programa Plurianual de Irrigação (PPI), 

ambos criados no final da década de 1960. Além destes, devemos ressaltar também, a 

criação da Companhia do Vale do São Francisco (CODEVASF), no ano de 1974. 

De acordo com Albano (2008), 

 
O Programa Plurianual de Irrigação incluiu 36 Projetos do DNOCS 
localizado no polígono das secas, havendo prioridade de verbas para 
os projetos situados nos vales Úmidos, a saber: Gurgéia e Parnaíba, no 
Piauí; Acaraú e Jaguaribe, no Ceará; Itapicuru e rio das Contas, na 
Bahia e Açu e Apodi, no Rio Grande do Norte. Foi nesse contexto, do 
Programa citado que foi construída a Barragem ‘Armando Ribeiro 
Gonçalves’ que iria servir de suporte para a entrada de Ipanguaçu na 
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Revolução Verde, na Modernização da Agricultura e, 
consequentemente, em uma agricultura de mercado com bases 
empresarias (ALBANO, 2008, p.116). 
 

Dessa forma, esses programas em articulação com as comissões estaduais de 

planejamento agrícola, fomentaram ações e diretrizes com o intuito de atrair empresas 

para o Vale do Açu ligadas à fruticultura irrigada, dando apoio financeiro, investindo 

em infraestrutura, além de fornecer assistência técnica e extensão rural. Isso será 

consolidado após a criação do Projeto Baixo – Açu o que permitiu, por sua vez, a 

entrada das agroindústrias no Vale do Açu – RN, em especial, no município de 

Ipanguaçu – RN. 

Nesse contexto descritivo, podemos aludir que no processo de desenvolvimento 

regional, a intervenção do Estado brasileiro em parceria com os governos locais foi 

decisiva para o processo de modernização da agricultura, principalmente no que 

concerne a fruticultura irrigada no Vale do Açu – RN.  

Portanto, diante do que foi exposto, podemos considerar que o Estado é um agente 

fundamental no ordenamento do território. Cria as bases necessárias para que o capital 

possa penetrar nas áreas as quais o capitalismo considera mais vantajosa, apropriando-se 

delas a partir do aproveitamento das infraestruturas e dos recursos naturais e 

locacionais. Às vezes removendo obstáculos e, em outras ocasiões, moldando as velhas 

estruturas tradicionais preexistentes em favor dos seus próprios interesses, mudando 

assim a lógica da produção com o propósito de reproduzir o capital de forma ampliada, 

transformando as áreas estagnadas em verdadeiros polos de desenvolvimento, Silva 

(2010, p.60). 
 

Vale do AÇU – RN: um espaço integrado ao circuito espacial de produção 

 

No atual estágio do capitalismo, denominado por alguns de globalização, o espaço é 

cada vez mais um meio de apropriação do capital. “O sistema capitalista é, portanto, 

muito dinâmico e inevitavelmente expansivo; esse sistema cria uma força 

permanentemente revolucionária, que, incessante e constantemente, reforma o mundo 

em que vivemos”, David Harvey (2005, p.43). 

De acordo com esse autor, o capital tem sempre a necessidade de buscar outros espaços 

geográficos para promover a sua reprodução ampliada em decorrência da 

superacumulação do capital. Assim, ele expande-se para “novas regiões, incrementando 
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o comércio exterior, exportando capital” com o objetivo de criar um ‘mercado mundial’, 

o que Harvey denominou de expansão geográfica ou espaço de reserva (HARVEY, 

2005, p.48). 

Mediante a execução do Projeto Baixo – Açu foi possível viabilizar a construção da 

Barragem Armando Ribeiro Gonçalves no município de Açu RN. Esse Projeto tinha 

como objetivo principal assentar mais de 3.500 colonos num perímetro de 

aproximadamente de 20.000 há, com a finalidade de produzir alimentos por meio da 

irrigação. No entanto, as ações previstas para a execução dessas iniciativas ficaram 

apenas no papel. Do referido projeto, apenas a etapa da construção barragem é que foi 

concluído. Esse fato influenciou alguns grupos empresarias em investir na região do 

Vale do Açu a exemplo: da Itapetinga Agroindustrial; Algodoeira Âncora; Algodoeira 

São Miguel; AGROSOL – Agricultura de Mossoró e FINOBRASA. Além do fator 

mencionado anteriormente, devemos ressaltar as vantagens locacionais e os incentivos 

fiscais oferecidos pelo governo, sendo decisivo para atrair essas empresas (ALBANO, 

2008). No início essas agroindústrias visavam à produção de algodão no perímetro de 

irrigação e, num segundo momento, com o desenvolvimento da fruticultura irrigada, 

passaram a produzirem frutas para o mercado interno e externo (ALBANO, 2008). 

Com o domínio do território do Vale do Açu pelas agroindústrias, começa a haver uma 

concentração das terras nas mãos de um pequeno grupo empresarial, praticando novas 

formas de cultivo a partir da introdução de insumos, máquinas modernas, entre outros 

equipamentos agrícolas. Isso provocou uma maior intensidade de fluxos de insumos, 

capital e de serviços no município de Ipanguaçu. 

É com a chegada da Del Monte Flesh Produce na década de 1990, que esse processo 

será intensificado. Essa multinacional ao longo dessa década vem adquirindo terras na 

região do Vale do Açu e, intensificando a sua produção de banana para atender, 

sobretudo, o mercado da Europa e dos Estados Unidos. 

A empresa supracitada atua em todos os continentes. Possui grande poder de gestão e de 

comando no ramo da fruticultura irrigada, atuando em países como: o Brasil, a 

Argentina, Estados Unidos, Canadá, Colômbia, Peru, Uruguai, Chile, México, Holanda, 

Inglaterra, Bélgica, Alemanha, Espanha, Camarões, África do Sul, Libéria, Jordânia, 

Japão, Filipinas, Hong Kong e Coréia do Sul. Albano (2008, p.149 – 151).  

Del Monte Flesh Produce é a terceira maior empresa no setor de fruticultura irrigada, 

produzindo melão, abacaxi, manga e banana. Contudo, segundo esse autor, a produção 
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de banana no município de Ipanguaçu é atividade mais rentável, exportando para vários 

mercado do mundo. Essa multinacional ao longo da década de 1990 vem expandindo 

seus ramos produtivos por todo o mundo, inclusive, no Vale do Açu. 

Nesse quadro descritivo, o Vale do Açu está inserido nos antigos espaços de reservas 

destinados à expansão geográfica do capital, permitindo a expansão capitalista no meio 

rural. É nessa perspectiva que essa multinacional se instalou nessa região, aproveitando-

se das vantagens locacionais a exemplo de terras férteis; mão de obra barata; mercados 

consumidores; incentivos fiscais e isenção de impostos, entre outros privilégios. 

Dessa forma, podemos compreender que o Vale do Açu está integrado ao circuito 

espacial de produção a partir da produção de fruticultura irrigada, o que conferiu ao seu 

espaço uma intensa fluidez e dinamicidade, além de provocar significativos impactos no 

meio rural e na economia da região, uma vez que, os agentes capitalistas vêm 

intensificando o processo de apropriação do espaço, organizando-o em função de seus 

interesses econômicos. 

Portanto, com a consolidação do polo de fruticultura irrigada no Vale do Açu, essa 

região passou a ser reconhecida como uma das áreas de intensa modernização do 

Nordeste. Isso faz com que, empresas ligadas a outros setores da economia se instalem 

na região, fornecendo diversos serviços especializados e insumos agrícolas, 

caracterizando-se como um circuito espacial de produção. 

 

Considerações finais 

 

Para entendermos o processo de transformação e reorganização do espaço rural faz-se 

necessário realizarmos uma contextualização histórica, abordando várias etapas do 

desenvolvimento econômico a nível internacional, nacional e regional, ligada a essas 

transformações em que o meio rural evidenciou nas últimas décadas. Só assim 

poderemos compreender as ações materializadas no espaço, como também as 

metamorfoses e as rugosidades inseridas no mesmo. 

As análises aqui realizadas denotam que o Estado é considerado um grande agente 

atuante na reorganização do espaço, equipando o território de infraestrutura para 

facilitar a penetração do capital e promover o desenvolvimento regional e fortalecer a 

economia nacional. 
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Por conseguinte, essas ações do Estado ao mesmo tempo em que promoveram o 

crescimento econômico de áreas antes rotuladas como bolsões de pobreza, região 

encrave, áreas estagnadas, por outro lado, esse mesmo Estado tem contribuído para o 

aumento das desigualdades socioespaciais e a desarticulação do modo de produção 

familiar preexistente e de modos de vidas tradicionais.  

É necessário compreender que o desenvolvimento econômico não pode estar atrelado 

apenas aos interesses capitalistas de grandes corporações hegemônicas as quais se 

apropriam do espaço para sugar dele o máximo que puderem, além de expropriar o 

homem do campo e explorar o trabalho familiar, transformando-o em proletariados. 

Esse crescimento econômico deve ser acompanhado do desenvolvimento social, de 

forma que possa incluir os indivíduos nesse processo econômico de forma mais justa e 

igualitária. 

No transcurso do trabalho ora realizado percebemos que as ações governamentais, 

apesar de terem sido direcionadas para amenizar os problemas sociais no Semiárido 

nordestino, privilegiaram de fato, em sua maioria, os grandes agentes econômicos, as 

agroindústrias e as multinacionais. 
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