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RESUMO  
 

Nas últimas décadas, o modo de produção capitalista, com todas as suas 
nuances, tem buscado novas formas de reprodução e acumulação, cada vez 
mais eficazes e complexas, o que tem gerado novas desigualdades territoriais, 
oriundas dos ajustes espaciais e dos processos de reestruturação produtiva a 
ele relacionados. A produção de leite no Brasil está distribuída de forma 
bastante irregular no território nacional, e em função dessas disparidades, a 
região Nordeste ocupa a quarta colocação no ranking de produção, superando 
apenas a região Norte, sendo superada respectivamente pelas regiões Centro-
Oeste, Sudeste e Sul. No que se refere à produção de leite na região Nordeste, 
o Rio Grande do Norte, recorte espacial de nossas investigações e análises, 
não desponta dentre os maiores produtores regionais, no entanto é preciso 
atentar para o crescimento significativo que vem tendo a produção de leite no 
estado, o qual tem apresentado um volume de produção que quase duplicou na 
ultima década, não obstante as oscilações verificadas nos últimos trinta anos. 
Nesse sentido o presente trabalho tem por objetivo discutir a relação entre o 
processo de produção/organização do espaço e o processo de reestruturação 
produtiva da pecuária bovina leiteira no estado do Rio Grande do Norte nas 
três últimas décadas, apresentando alguns elos entre tais processos. Para a 
realização desta análise utilizou-se como procedimentos metodológicos uma 
pesquisa bibliográfica e documental, assim como o levantamento e análise de 
dados secundários sobre a produção de leite no Rio Grande do Norte e no 
Brasil. Os resultados obtidos evidenciam que é notório o crescimento na 
produção de leite no estado, sobretudo pelo papel das políticas públicas no 
interior desse processo. No entanto, percebe-se que ainda são muitas as 
dificuldades enfrentadas pelo setor, tais como a rudimentariedade dos sistemas 
técnicos adotados no circuito espacial de produção de leite, por conseguinte, 
no setor de laticínios norte-rio-grandense, somada as irregularidades 
climáticas, às dificuldades de acesso ao mercado/comércio justo, sobretudo por 
parte do setor artesanal, incipiência ou ineficácia de “políticas públicas 
estruturantes” para o meio rural, especialmente para a produção de pequena 
escala que mais gera emprego e renda, reduzido nível de organização 
sociopolítica dos agricultores através do sistema cooperativo/associativo, 
dentre outras dificuldades.  
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RESUMEN 
 
LA PRODUCCIÓN DEL ESPACIO Y LA REESTRUCTURACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD GANADERA LECHERA EN  RIO GRANDE DO NORTE - BRASIL 
(1980 - 2010) 
 
En las últimas décadas, el modo de producción capitalista, con todos sus 
matices, ha buscado nuevas formas de reproducción y acumulación, cada vez 
más complejas y eficaces, lo que ha generado nuevas desigualdades, ajustes 
territoriales que surgen de los procesos de reestructuración productiva y 
espacial relacionados con él. La leche producida en Brasil se distribuye muy 
irregularmente en el país y la región Nordeste ocupa el cuarto lugar en el 
ranking de producción. Supera sólo a la región Norte y es superada 
respectivamente por las regiones Centro Oeste, Sudeste y Sul. Respecto a la 
producción de leche en la región Nordeste, el estado de Rio Grande do Norte, 
área de estudio y de análisis, no se destaca entre los mayores productores, sin 
embargo, es importante señalar que, a pesar de las fluctuaciones observadas 
en los últimos treinta años su volumen de producción casi se duplicó en la 
última década. En este sentido, este trabajo tiene como objetivo discutir la 
relación entre el proceso de producción / organización del espacio y el proceso 
de reestructuración capitalista del ganado lechero en el estado de Rio Grande 
do Norte en las últimas tres décadas. Para este análisis se utilizaron como 
instrumentos metodológicos la investigación bibliográfica y documental, así 
como la recopilación y el análisis de datos secundarios sobre la producción de 
leche en Rio Grande do Norte y Brasil. Los resultados muestran que se trata de 
un notable crecimiento en la producción de leche en el estado, principalmente, 
debido al papel de las políticas públicas en este proceso. Sin embargo, se 
observa que el sector todavía afronta muchas dificultades, tales como lo 
rudimentario de las técnicas adoptadas en el sistema espacial del circuito de  
producción de leche (productos lácteos norte de Río Grande); las 
irregularidades climáticas; las dificultades de acceso al mercado / comercio 
justo, especialmente en el sector artesanal; el carácter incipiente o ineficaz de 
las "políticas estructurales" para las zonas rurales, sobre todo para la 
producción a pequeña escala que genera más puestos de trabajo y mas 
ingresos; el reducido nivel de organización socio-política de los agricultores a 
través del sistema cooperativa / asociativa, etc. 
 

Palabras clave: producción del espacio, la reestructuración productiva, 
ganadería lechera, Rio Grande do Norte, Brasil 
 
INTRODUÇÃO  
 

A produção de leite no Brasil está distribuída de forma bastante irregular 

no território nacional, e em função dessas disparidades, a região Nordeste 

ocupa a quarta colocação no tocante à produção de leite, superando apenas a 



produção da região Norte, sendo superada respectivamente pelas regiões 

Centro-Oeste, Sudeste e Sul (IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal – Série 

histórica de 1980 a 2010). Nessa perspectiva, compreende-se que as 

disparidades existentes na pecuária bovina leiteira resultam da própria 

reprodução do sistema capitalista, em razão de sua natureza contraditória, uma 

vez que seu desenvolvimento pressupõe tais heterogeneidades. 

Quanto à região Nordeste, no que refere à produção do leite, o Rio 

Grande do Norte, recorte espacial empírico de nossas investigações e análises, 

não desponta dentre os maiores produtores regionais, no entanto é preciso 

atentar para o crescimento significativo, que vem tendo a produção de leite no 

Estado, tendo hoje um volume produzido que quase duplicou na última década, 

pois de acordo com dados oficiais do IBGE, obtidos através da pesquisa 

trimestral do leite, a produção leiteira no RN no ano de 1990 era da ordem de 

144,9 milhões de litros por ano, contudo passou a registrar a atual marca de 

229,5 milhões de litros. Faz-se necessário aqui ressaltar que esse aumento no 

volume do leite produzido no estado do Rio Grande do Norte, tem relação 

direta com a canalização de recursos e com a formulação de políticas públicas 

destinadas ao setor, tais como o Programa Nacional de Melhoria da Qualidade 

do Leite (PNMQL) e o Programa do Leite. 

Dado o incremento da produção de laticínios no Rio Grande do Norte, 

nas duas últimas décadas, e não obstante as fragilidades existentes neste 

setor da economia potiguar, o objetivo central deste trabalho é apresentar as 

estreitas relações existentes entre o processo de produção/organização do 

espaço Norte-rio-grandense e a reestruturação produtiva da pecuária bovina 

leiteira no Estado.  

Para a elaboração dessa análise, utilizou-se como procedimentos 

metodológicos, a realização de pesquisa bibliográfica e documental, assim 

como o levantamento e análise de dados secundários sobre a produção de 

leite no Brasil e no Rio Grande do Norte.  

É válido destacar que os processos acima mencionados, sejam eles, 

produção/organização do espaço Norte-rio-grandense e a reestruturação 

produtiva da pecuária bovina leiteira no Estado do Rio Grande do Norte, 

constituem-se em elementos centrais de uma investigação mais ampla que 

vem sendo desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em 



Geografia da UFRN, por meio de um projeto de dissertação que tem por 

finalidade, analisar o processo de reestruturação produtiva da pecuária bovina 

leiteira no Estado do Rio Grande do Norte, no período entre 1990 a 2010, 

dando especial atenção à relação existente entre esse fenômeno e os 

processos de produção do espaço e de redefinição das relações sociais de 

produção.  

 

PRODUÇÃO DO ESPAÇO E REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA: uma 
discussão conceitual. 
 

O espaço geográfico, objeto de estudo da ciência geográfica, 

caracteriza-se como sendo o resultado contínuo das relações socioespaciais, 

estas se dando principalmente a partir do contato do homem com o seu meio 

de vivência, em uma relação mediatizada pelo trabalho e pela técnica.  

Dentro desta perspectiva, Henri Lefebvre (1976-2006), importante 

pensador que influencia geógrafos de todo o mundo, empreende suas análises 

por meio de um marxismo enriquecido e entende o espaço geográfico como 

produção da sociedade, fruto da reprodução das relações sociais de produção 

em sua totalidade. De acordo com o referido autor: 

   
O espaço pode ser considerado como uma superestrutura. 
Como resultado de forças produtivas e de estruturas, de 
relações de propriedade entre outras. Ora, o espaço entra nas 
forças produtivas, na divisão do trabalho; ele tem relações com a 
propriedade, isso é claro. Com as trocas, com as instituições, a 
cultura, o saber. Ele se vende, se compra; ele tem valor de troca 
e valor de uso. (LEFEBVRE, 2006, pág. 06) 

 

 A partir do exposto, percebe-se que o espaço no pensamento de 

Lefebvre não consiste numa coleção de coisas ou estruturas, assim como 

também não é simplesmente um vazio preenchido. O espaço não se reduz a 

uma “forma” imposta as coisas ou tão pouco a uma simples materialidade física 

(LEFEBVRE, 2006). O espaço é relacional, nele tudo se relaciona, em um 

movimento constante capaz de reproduzi-lo.  

 Edward Soja, influenciado pelo pensamento de Lefebvre, fez algumas 

ponderações a respeito do espaço geográfico, para este, “o espaço em si, pode 

ser primordialmente dado, mas a organização e o sentido do espaço são 

produto da translação, da transformação e da experiência sociais.” (SOJA, 



1993, pág. 101), desta forma facilmente apreende-se que a organização do 

espaço é fruto de processos e relações socioespaciais. Sobre essa relação 

dialética entre o espaço geográfico e as relações sócias, Soja esclarece que: 

 
A estrutura do espaço organizado não é uma estrutura separada, 
com suas leis autônomas de construção e transformação, nem 
tampouco é simplesmente uma expressão da estrutura de 
classes que emerge das relações sociais de produção. Ele 
representa, ao contrário, um componente dialeticamente definido 
das relações de produção gerais, relações essas que são 
simultaneamente sociais e espaciais (SOJA, 1993, p. 99). 

   

Corroborando com entendimento Carlos (2011), destaca que o espaço 

geográfico se define de forma genérica como sendo uma realidade social, 

conjunto de relações e formas, sendo em última instância, um resultado direto 

do desenvolvimento de relação sociais que se materializam como relações 

espaciais. A partir desse entendimento, “o espaço se define como pelo 

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

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

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

desenvolvimento das forças produtivas, sob a égide do sistema capitalista, 

Carlos (2011) afirma que “o ato de produzir é o ato de produzir o espaço – isto 

é a produção do espaço faz parte da produção das condições materiais 

objetivas da produção da história humana” (CARLOS, 2011, pág. 17). A partir 

do exposto, é possível pensar que a produção do espaço é iminente associada 

às condições de produção da vida humana e por assim ser, ao produzir sua 

existência à sociedade reproduz, continuamente, o espaço. Portanto, se de um 

lado, o espaço é um conceito abstrato, definido e redefinido a partir do mundo 

das ideias, por outro, tem uma dimensão real e concreta enquanto lugar de 

realização da vida humana e que ganha materialidade provenientes da ação 

humana. 

 Ainda de acordo com a referida autora, “a reprodução do espaço recria, 

constantemente, as condições gerais a partir das quais se realiza o processo 

de reprodução do capital, do poder e da vida humana, sendo, portanto, produto 

histórico e ao mesmo tempo realidade presente e imediata.” (CARLOS, 2011, 

pág.69). É válido aqui destacar, que o processo de reprodução do capital 



implica de forma direta sobre a reprodução e a redefinição das relações de 

produção.  

De acordo com Lefebvre, a reprodução das relações de produção trata-

se, “nem mais nem menos, do capitalismo como modo de produção, como 

totalidade nunca sistematizada, nunca acabada, nunca perfeita, mas que, 

contudo vai consumando, se vai realizando” (LEFEBVRE, 1973, pág.05), uma 

vez que no modo capitalista de produção não existem processos finalizados e 

nem uma totalidade completa. Partindo deste entendimento, o referido autor 

destaca ainda que esse conceito designa um processo complexo que arrasta 

consigo contradições e não só as repete, as reduplica, mas também as 

desloca, as modifica, as amplifica, em todos os lugares e nos mais diferentes 

momentos da história das sociedades.   

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

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

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

não de tempos históricos.” (LEFEBVRE, 1973, pág.19). De acordo com o 

exposto, inferimos que o processo de reprodução das relações de produção, 

também se constitui conjuntamente em um mecanismo de produção do 

espaço, um processo de redefinição na organização do espaço e como um 

elemento para a mudança no desenvolvimento das atividades produtivas.  

 A partir do exposto chegamos à conclusão que toda relação de produção 

é também uma relação de produção do espaço, uma vez que neste ficam 

registradas as suas marcas e a sua essência dos processos sociais. Na 

atualidade, as relações de produção e o processo de produção do espaço têm 

conhecido uma nova dinâmica em face ao processo de reestruturação 

produtiva, que vem se configurando em todo o mundo principalmente a partir 

do dos anos de 1970 e que tem se intensificado nas duas últimas décadas. 

O processo de reestruturação produtiva é, nesse entendimento clássico, 

comumente analisado como sendo um conjunto de transformações estruturais, 

organizacionais e técnicas ocorridas no interior das empresas e das instituições 

financeiras, no entanto, dada a complexidade do mundo do presente e partindo 

do entendimento que o espaço geográfico é uma totalidade dinâmica, 

composta por múltiplas temporalidades e espacialidades diversas que estão 

em constantes transformações, detecta-se a necessidade de avançarmos na 



compreensão desse processo e inserirmos em nossas discussões sobre a 

reestruturação produtiva: análises sobre o atual cenário político e econômico 

em nível global, nacional, regional e local; investigações sobre como tem se 

dado o papel do Estado no desenvolvimento de reestruturação produtiva e 

analisarmos a efetivação e o rebatimento das políticas públicas elaboradas 

com o intuito de dinamizar esse processo, bem como a finalidade de minimizar 

os impactos negativos, estes geralmente de caráter social, gerados pelo 

mesmo; averiguações sobre as transformações socioespaciais ocorridas em 

virtude do processo de reestruturação produtiva e na redefinição das relações 

de produção.  

 Em uma análise bastante simplória feita a partir da semântica da palavra 

reestruturação, apreende-se esta está associada claramente a um processo de 

transformação, independente de sua natureza. Soja (1993) ao analisar o 

conceito de reestruturação, vai que afirmar que: 

 
A reestruturação, em seu sentido mais amplo, transmite a noção 
de uma “freada”, se não de uma ruptura nas tendências 
seculares, e de uma mudança em direção a uma ordem e uma 
configuração significativamente diferentes da vida social, 
econômica e política. Evoca, pois, uma combinação sequencial 
de desmoronamento e reconstrução, de desconstrução e 
tentativa de reconstituição, provenientes de algumas deficiências 
ou perturbações nos sistemas de pensamento e ação aceitos 
(SOJA, 1993, pág. 193). 

 
 Partindo desta compreensão, quando falamos em reestruturação 

produtiva, estamos nos referindo às mudanças ocorridas nos elementos que 

compõem a realização do processo produtivo devido à rearticulação das 

formas de acumulação do capital industrial (MIZUSAKI, 2009), no entanto, é 

preciso compreender que essas transformações, alteram não somente as 

formas de produzir, mas extrapola a elas, irradiando-se sobre várias dimensões 

da realidade econômica, social e espacial a ela (reestruturação produtiva) inter-

relacionada.  

 A reestruturação produtiva, segundo Soja (1993) disseminou-se pelo 

mundo por uma cadeia complexa de crises: na divisão internacional do trabalho 

estabelecida e na distribuição global do poder político e econômico; nas 

funções expandidas e hoje claramente contraditórias do Estado Nacional; nos 

sistemas previdenciários keynesianos e nos contratos sociais estabilizadores 



entre governos, empresas e a mão-de-obra organizada; nos padrões de 

desenvolvimento regional desigual que se haviam tornado tão solidamente 

estabelecidos entre os países no século anterior; nas formas desenvolvidas de 

exploração das mulheres, das minorias e do meio ambiente natural; na 

morfologia espacial, na industrialização e no funcionamento financeiro das 

cidades e das áreas metropolitanas; na concepção e na infraestrutura do meio 

ambiente construído e do consumo coletivo; e nos modos como as relações de 

produção capitalistas se imprimem na vida cotidiana, desde o processo de 

trabalho no local de trabalho até a reprodução da vida, da mão-de-obra e do 

poder patriarcal na família e no lar. 

 Diante desse quadro de fragilidades, o processo de reestruturação 

produtiva impôs novas formas de emprego da técnica, que redefiniram os 

modos de produção, as relações sociais de produção e por consequência a 

produção do espaço. Nesse sentido, convém destacar que não há como se 

dissociar o processo de reestruturação produtiva, do desenvolvimento e 

emprego da técnica e por fim do processo de produção do espaço, esses estão 

imbricados e são interdependentes um do outro, pois pensar o espaço hoje 

implica pensar a produção econômica, a reprodução das relações de produção 

e desenvolvimento técnico da sociedade.  

Ao lançar um olhar sobre o atual processo de reestruturação produtiva, 

bem como o de produção de espaço, Carlos (2011, pág. 76) destaca que “o 

que há de novo é a intervenção do Estado no espaço, através das instituições 

consagradas a gestão e a produção do espaço, que leva em conta as forças 

sociais novas apoiadas na técnica e no conhecimento”. Ainda sobre a atuação 

do Estado a referida autora esclarece que:  

 
O Estado desenvolve estratégias que orientam e asseguram a 
reprodução, ao passo que enquanto instrumento político, sua 
intervenção aprofunda as desigualdades como decorrência da 
orientação do orçamento, dos investimentos realizados no 
espaço, o que desencadeia processos diferenciados não só 
entre algumas áreas, mas também em detrimento de outras 
áreas e de outros atores sociais (CARLOS, 2011, pág. 77). 

 

 É sabido que o Estado brasileiro, tem tido uma atuação ativa na 

regulação das diversas dinâmicas sociais e atividades econômicas, por meio 

da elaboração das políticas públicas, as quais caracterizam como sendo 



políticas setoriais, que visam em sua maioria, minimizar as dificuldades 

enfrentadas por algumas camadas da sociedade ou em setores específicos da 

economia.  

 No Brasil o setor de laticínios, e de modo particular a pecuária bovina 

leiteira, tem tido atenção especial por parte do Estado, uma vez que este tem 

sido favorecido com a formulação de ações específicas, como o Programa 

Nacional de Melhoria de Qualidade do Leite, o qual surge na emergência do 

processo de reestruturação produtiva do setor de laticínios no Brasil.  

 

REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA DO SETOR DE LATICÍNIOS NO BRASIL: 
Algumas constatações  
 

A pecuária leiteira é de fundamental importância para o setor 

agropecuário brasileiro, tendo em vista que a atividade leiteira participa 

significativamente na formação da renda familiar de elevado número de 

produtores, além de ser responsável por elevada absorção de mão-de-obra 

rural (contratada e familiar), propiciando a fixação do homem no campo 

(AZEVEDO, 2007). 

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

leiteira brasileira enfrentou momentos de muitas dificuldades até a década de 

1980. Muitos dos problemas existentes no setor tinham suas causas atribuídas 

ao baixo nível tecnológico de pequenos produtores, que são a grande maioria; 

ao alto custo de produção quando comparado ao pequeno poder aquisitivo da 

população, à baixa produção e produtividade do rebanho, principalmente na 

pequena propriedade e à falta de políticas estruturais para o setor (MONDAINI, 

1996). 

De todas as cadeias produtivas do setor agropecuário, a que mais se 

transformou, nos últimos anos, foi a do leite. Após meio século de poucas 

mudanças, em grandes partes explicadas pela forte intervenção do governo no 

mercado de lácteos, a cadeia produtiva do leite começa, no início dos anos 90, 

a experimentar profundas transformações em todos os seus segmentos, da 

produção ao consumo. 

De acordo com Clemente (2006), as principais causas das 

transformações da cadeia produtiva do leite são: a desregulamentação do 

mercado de leite a partir de 1991; uma maior abertura da economia brasileira 



para o mercado internacional, em especial, a criação do MERCOSUL; e 

estabilização de preços da economia brasileira em decorrência do plano real, a 

partir de julho de 1994; a incorporação crescente de outros rebanhos a cadeia 

produtiva do leite; o incentivo a adoção de técnicas modernas de produção, 

bem como a regulação e a normatização do processo produtivo do leite. 

Apesar de o Brasil ter apresentado nas últimas décadas, e 

principalmente a partir da década de 1990, o crescimento da produção e da 

produtividade do leite, o que indica que está ocorrendo à modernização da 

produção leiteira no país, Mariani (2006, p.71) ressalta o seguinte: “O que 

ainda carece de um choque de modernização é a questão da qualidade do 

leite, e neste sentido, são dois os fatores mais enfatizados como promotores 

essenciais desta melhoria: a granelização do transporte de leite e resfriamento 

da matéria-prima na fazenda”. 

Então, no intuito de atingir essa qualidade para a produção leiteira e 

modernizá-la, bem como tornar o Brasil cada vez mais competitivo no setor de 

lácteos, iniciou-se em 1996 a construção do Programa Nacional de Melhoria da 

Qualidade do Leite (PNMQL), conforme se pode verificar nas palavras de 

Mariani (2006, p.23):  

 
A busca de mudança desta realidade, com vistas à oferta de 
qualidade sanitária para o consumidor nacional, mas também 
visando a maior participação brasileira do mercado 
internacional, passou a ser construída a partir de 1996, com o 
estabelecimento do Programa Nacional de Melhoria da 
Qualidade do Leite (PNMQL), visando o aumento da 
competitividade e a modernização do setor lácteo nacional. 

 

No entanto, a efetivação da lei que de fato estabeleceu as normas 

referentes à qualidade do leite no Brasil somente se concretizou com a 

Instrução Normativa Nº 51 (IN 51) de 18/09/2002 do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), dentro do Programa Nacional de Qualidade 

do Leite. 

Nesse sentido, Mariani (2006) ressalta que as políticas de melhoria da 

qualidade do leite têm por intenção oferecer ao consumidor, produtos lácteos 

cuja qualidade da matéria-prima seja semelhante a dos países de pecuária 

leiteira desenvolvida, com possibilidades, até mesmo, de exportação. Desse 

modo, conforme relata o autor, o resfriamento e a granelização do leite fazem 



parte de uma estratégia de otimização de logística, bem como de redução de 

custos, que juntamente com a melhoria da qualidade da matéria-prima, 

apresentam-se como fatores fundamentais para a manutenção da 

competitividade das indústrias de laticínios. Por essa razão, o uso do resfriador 

a granel, nas propriedades produtoras, está se tornando cada vez mais 

obrigatório.  

Assim, devido à necessidade de inserirem-se nos padrões de qualidade 

exigidos pela IN 51, e de tornarem-se cada vez mais competitivas, as indústrias 

de laticínios passaram a exigir essa qualidade dos seus fornecedores 

(produtores de leite). Desse modo, uma das maneiras dos produtores de leite 

melhorar a qualidade dessa matéria-prima é através do resfriamento do leite 

em suas propriedades, por resfriadores a granel (Mariani, 2006). 

Desse modo, em decorrência das exigências da Instrução Normativa 51 

(IN 51) para a qualidade da produção leiteira e a consequente necessidade da 

melhoria dessa qualidade junto aos produtores, as indústrias de laticínios 

passaram, então, a utilizar-se de políticas estimuladoras para com esses 

produtores. Isto é, as indústrias de laticínios, como a Parmalat, por exemplo, 

começaram a estabelecer políticas de diferenciação dos preços para os 

produtores que possuem o resfriador a granel. Nesse contexto, o pagamento 

diferencial serve como um estímulo para que outros produtores também 

venham a adquiri-lo.  

Em relação às vantagens do resfriador a granel (ou resfriador de 

expansão) para os produtores, pode-se inferir que além de induzir o aumento 

da produção leiteira, contribui para a economia de energia elétrica dos 

produtores e para a redução dos custos de transporte, pois permite que o leite 

fique armazenado por mais tempo nas propriedades produtoras. Devido a isso, 

não há necessidade da coleta diária. Nesse sentido, as indústrias de 

transformação do leite, estimulam os produtores a comprar o resfriador a 

granel, pois esse equipamento, além de melhorar a qualidade do leite, contribui 

para a diminuição dos custos de transporte dessas empresas. 

A modernização da produção leiteira brasileira, como já fora ressaltado, 

deve ser entendida a partir de uma conjuntura mais ampla, ou seja, dentro do 

contexto dos vários atores que atuam na cadeia do leite. Além disso, deve-se 

ressaltar como ponto de partida, as exigências internacionais para a qualidade 



do leite, as quais pressionam, de certa forma, o Brasil a inserir-se nesse 

processo a fim de tornar-se competitivo internacionalmente. Desse modo, com 

o intuito de atingir o cumprimento dessas normas no contexto de toda a 

produção leiteira, o país está trabalhando, por exemplo, com projetos de 

assistência aos produtores de leite.  

É diante do contexto de mudanças acima mencionado, que se dará o 

processo de reestruturação produtiva no Brasil e por consequência no setor de 

laticínios. Neste trabalho, entende-se o processo de reestruturação produtiva 

como sendo um fenômeno socioeconômico e espacial ligado à globalização, 

onde as empresas para obterem maior competitividade e lucro a nível global se 

reestruturam, redefinindo seus processos produtivos e suas relações de 

produção. 

Um dos reflexos diretos do processo de reestruturação produtiva do 

setor de lácteos no Brasil se verifica quando observamos o crescimento 

contínuo nos volumes de leite produzidos no país, que quase triplicou sua 

produção no período entre 1990 e 2010, como é possível se observar no 

gráfico 01, quando se observa que a produção nacional de leite passa de 

11.162 para 30.715, respectivamente durante os anos anunciados.  

 

Gráfico 01: Aumento da produção de leite no Brasil no período entre  
1980 a 2010(milhões de litro/ano). 

 
    Fonte: IBGE/ Pesquisa Pecuária Municipal – Série histórica 1980 a 2010. 

 
 



É válido destacar que, o crescimento do volume de leite produzido no 

Brasil, ocorreu em todas as regiões do país, no entanto de forma desigual, 

corroborando assim para o acirramento no quadro das desigualdades 

regionais. A produção de leite se espacializa, mesmo que desigualmente, por 

todo o país, e a heterogeneidade do processo produtivo é marcante.  Os 

produtores especializados investem em tecnologia, usufruem das economias 

de escala e diferenciam seu produto, recebendo mais pelo volume produzido e 

pela qualidade alcançada.  

 Os produtores com este perfil se concentram especialmente em bacias 

leiteiras tradicionais nos estados de Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Paraná.  

Em meio aos especializados, inúmeros pequenos produtores estão distribuídos 

por todo o território nacional e vivem da renda gerada na atividade, que ainda é 

vital para a agricultura familiar (CARVALHO e OLIVEIRA, 2006). Estes 

pequenos produtores estão concentrados principalmente nas regiões norte e 

nordeste do país, as quais hoje vêm apresentando um crescimento 

considerável no volume de leite produzido. Na tabela a seguir, apresenta-se a 

distribuição regional da produção de leite no período situado entre 1980 e 

2010. 

 

Gráfico 02: Produção de leite por região brasileira no período de  
1980 a 2010 (milhões de litro/ano). 

 
Fonte: IBGE/ Pesquisa Pecuária Municipal – Série histórica 1980 a 2010. 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 

Norte 145,145 264,305 555,216 706,696 1,049,768 1,743,253 1,737,406 

Nordeste 1,568,707 1,575,003 2,045,268 1,886,614 2,159,230 2,972,130 3,997,890 

Sudeste 5,668,707 6,094,835 6,923,301 7,539,464 8,573,731 9,535,484 10,919,68 

Sul 2,571,597 2,667,803 3,262,255 4,102,597 4,904,356 6,591,503 9,610,739 

Centro-Oeste 1,208,088 1,476,452 1,698,374 2,238,994 3,080,121 3,778,490 4,449,738 
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 De acordo com a análise dos dados acima apresentados, nota-se que a 

região sudeste apresenta um alto índice de produção, sendo necessário 

destacar que esta continua crescendo, tal como vem ocorrendo nas demais 

regiões do país. Na atualidade, a região Sudeste tem uma participação de 37% 

na produção nacional, seguida da região Sul com uma participação de 30% no 

volume total de leite produzido no país. Logo, essas duas regiões brasileiras 

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

67% da produção nacional de leite, enquanto 33% da produção estão 

distribuídos nas demais regiões, sendo o Centro-Oeste o responsável por cerca 

de 15% da produção de leite no Brasil, seguido pelas regiões Nordeste e Norte, 

que respectivamente, apresentam uma participação da ordem de 12% e 6% no 

volume total da produção nacional de leite.  

Ainda com relação aos dados apresentados no Gráfico 02, é 

interessante perceber que ao longo das três décadas analisadas, todas as 

regiões brasileiras apresentaram aumento no volume de leite produzido, se 

destacando nesse contexto a região Centro-oeste, que a partir do ano de 1995 

ocupa o terceiro lugar no ranking da produção de leite no Brasil, posição 

anteriormente ocupada pela região Nordeste.  

Tal mudança na distribuição espacial da produção de leite no Brasil 

deve-se sobremaneira a expansão da fronteira agrícola, ao nível técnico 

adotado na produção agropecuária do Centro-Oeste, a ampliação do número 

de estabelecimentos agropecuários e ao aumento no efetivo de rebanho na 

referida região.  

 
REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA DA PECUÁRIA BOVINA LEITEIRA NO 
RIO GRANDE DO NORTE: uma contextualização 
 

A participação da Região Nordeste na produção de laticínios, em relação 

à produção nacional vem ganhando força na última década, em virtude de seu 

crescimento. Dentro dos estados da referida região, tal como ao longo de todo 

o território brasileiro, a produção de laticínios está distribuída de forma 

desigual, assim como ocorre em âmbito nacional, com alguns pontos de 

concentração, sobretudo nos estados da Bahia e de Pernambuco, como se 

observa no gráfico 03, no qual se apresenta dados sobre a produção de leite 

na região Nordeste, para o período de 1980 a 2010.  



Gráfico 03: Produção de leite no Nordeste brasileiro no período entre  
1880 e 2010 (milhões de litro/ano). 

 
    Fonte: IBGE/ Pesquisa Pecuária Municipal – Série histórica 1980 a 2010. 

 
Os dados apresentados na tabela 03 revelam que o estado do Rio 

Grande do Norte, não sobressai dentre os maiores produtores da região 

Nordeste, no entanto, a análise dos dados apresentados, mostra um 

crescimento significativo na produção de leite nesta porção do território, a qual 

tem hoje uma produção que quase duplicou na última década, pois de acordo 

com dados oficiais do IBGE, a produção de leite no RN no ano de 2000 era da 

ordem 144,9 milhões de litros por ano, atingindo no ano de 2010 a marca dos 

229,5 milhões de litros, seguindo a tendência nacional. 

 Considerando a influência das recentes mudanças no setor lácteo 

brasileiro e mundial, assim como o (des)empenho da iniciativa privada, é 

necessário frisar que o setor público, nas mais diversas instâncias, a exemplo 

de órgãos federais e estaduais, como a SAPE – Secretaria Estadual da 

Agricultura da Pecuária e da Pesca - por meio de parcerias com órgãos como o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MDA – Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária, EMATER/RN – Instituto de Assistência Técnica e Extensão 



Rural do Rio Grande do Norte, vem implementando políticas importantes para o 

desenvolvimento da cadeia produtiva do leite, como a disponibilização de 

crédito, revitalização das empresas oficiais de extensão rural, compra de 

tanques de resfriamento de leite para agricultores familiares, aquisição de 

volume considerável de leite para a distribuição em programas sociais, como o 

Programa do Leite, sendo este de fundamental importância para o 

desenvolvimento das novas dinâmicas do setor de laticínios no Rio Grande do 

Norte.  

 O Programa do Leite, atualmente chamado de “Programa Leite 

Potiguar”, tem sua coordenação sob a responsabilidade da Secretaria do 

Estado de Ação Social – SEAS – e atende preferencialmente as áreas 

periféricas localizadas ao longo dos centros urbanos, assim como povoados e 

distritos situados no interior do Estado.  

 O programa em questão tem como objetivo principal reduzir as carências 

nutricionais e a fome das famílias potiguares que sobrevivem com regime 

alimentar irregular, através da distribuição do leite pasteurizado. Outros 

objetivos embora não previstos inicialmente pelo programa, foram adicionados 

a este durante a sua vigência, dentre estes objetivos secundários, destacam-se 

a manutenção e a industrialização do setor de laticínios no RN, tal como a 

geração de emprego e renda no Estado, relacionados à cadeia produtiva do 

leite. 

 O leite adquirido pelo referido programa, em sua quase totalidade, é 

adquirido e beneficiado no próprio Estado, em uma das 29 unidades de 

processamento de leite, situadas ao longo do território potiguar. Como se pode 

ver no mapa 01, estas unidades de processamento estão distribuídas de forma 

geograficamente desigual, tal como a própria produção do leite.  

 Embora o programa do leite, tenha sido em certa medida responsável 

pela dinamização do setor de laticínios no estado do Rio Grande do Norte, o 

mesmo apresenta desde a sua gênese, alguns problemas até hoje insolúveis, a 

exemplo da irregularidade no repasse dos recursos referentes à compra do 

leite efetuado as cooperativas e unidades de processamento de leite, para 

atender as demandas do referido programa, o retardo do pagamento aos 

produtores de leite, assim como a suspensão esporádica na destruição de leite, 

o que se sabe compromete a alimentação diária dos beneficiários.   



Mapa 01: Distribuição espacial das unidades de processamento de 
laticínios do Rio Grande do Norte 

 
Fonte: Federação das indústrias do Rio Grande do Norte (FIERN) – Cadastro industrial do Rio 
Grande do Norte (2008). 

 

 Como já destacamos a produção de leite, tal como a produção dos 

demais produtos agropecuários, não se dá de forma homogênea ao longo do 

território nacional, fato que corrobora para emergência e o acirramento das 

desigualdades regionais. Nesse sentido, é valido ressaltar que as 

diferenciações na produção não ocorrem somente em nível das macrorregiões, 

elas se dão também na escala estadual. No caso especifico do Rio Grande do 

Norte, as análises já realizadas, comprovam que há desigualdades e 

disparidades no modo de produção, no volume produzido e nos valores 

arrecadados pela comercialização da produção.  

Não obstante ao cenário exposto, é preciso se reconhecer que ainda é 

baixo o desempenho dos rebanhos no RN e, particularmente, nas comunidades 

rurais onde predominam a pequena produção familiar, e isso se deve a vários 

fatores, entre eles podemos citar: carência de tecnologias adequadas a serem 

utilizadas nos sistemas produtivos, alimentação e manejo alimentar impróprios, 

baixa capacitação dos produtores, baixo nível de assistência técnica (ou 

ineficiência desta) e gerenciamento precário do sistema produtivo (AZEVEDO, 

2005/2007). Como sequela dessa realidade, instalam-se sistemas de produção 

rudimentares e, às vezes, precários, responsáveis, muitas vezes, pela 



degradação ambiental e baixa produtividade. Destarte, é válido frisar que 

mesmo com todas as transformações ocorridas no setor de laticínios no Rio 

Grande do Norte, ainda são diversos os gargalos existentes nesse setor da 

economia potiguar, o qual carece de investimentos das mais diversas 

naturezas, assim como da formulação de políticas que visem o fortalecimento 

do setor.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Apesar das limitações e dificuldades que assolam a pecuária bovina 

leiteira no Rio Grande do Norte, esta se constitui numa importante fonte de 

renda, muitas vezes reduzida, mas constante e perene, para produtores que a 

integram. Tal assertiva é notória, quando visitam-se as áreas rurais da região e 

percebe-se a presença de pequenas propriedades familiares nas quais a 

criação de gado e a agricultura de subsistência são as principais atividades 

produtivas, bem como a coexistência entre unidades artesanais e industriais de 

processamento/ beneficiamento de leite e produção de laticínios, como 

elementos que  sobressaem na paisagem.  

As análises já realizadas sobre a reestruturação produtiva dos setores 

da economia brasileira e de modo particular sobre o setor de laticínios 

demonstram que tal processo de transformação somente é bem sucedido para 

aqueles segmentos que apresentam eficiência de produção e que se 

preocupam em minimizar o impacto ambiental pelo sistema produtivo adotado, 

sendo ainda necessária uma política de preço e mercado justo.  

Tendo em vista toda a problemática e instabilidade inerente a cadeia 

produtiva do setor de laticínios no Rio Grande do Norte e não obstante seu 

peso histórico, pretende-se com esse trabalho corroborar com o planejamento 

do setor, bem como com o aperfeiçoamento das políticas públicas e dos 

instrumentos técnico-científicos e informacionais destinados a este, pensando 

sempre na viabilidade de um projeto socialmente justo e economicamente 

viável. Dessa viabilidade depende o aprimoramento, o conhecimento técnico, a 

consolidação, expansão e estabilidade socioeconômica do setor. 

 Nesse sentido cabe destacar que é de fundamental importância a 

realização de pesquisas sobre a pecuária no âmbito nacional ou regional, 



assim como em diversos outros, uma vez que por meio destas pode-se 

identificar os problemas existentes na cadeia dessa atividade produtiva, assim 

como é possível identificar as potencialidades e perspectivas para os 

segmentos da economia do país, principalmente para aquelas que 

historicamente contribuíram para a formação econômica e territorial do Brasil. 

Ademais, se pode ainda por meio de trabalhos nessa vertente, contribuir para 

análise e elaboração de políticas públicas que visem dinamizar os setores da 

economia com vistas à diminuição das desigualdades regionais.   
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