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CARTA ABERTA
AOS CANDIDATOS

As	 eleições	 para	 o	 executivo	 e	 legislativo	 do	 Rio	 Grande	 do	 Norte	 são	 a	
oportunidade	 que	 a	 sociedade	 tem	 para	 ampliar	 o	 debate	 sobre	 soluções	 e	
alternativas para os problemas que mais afligem a nossa população. A discussão 
de propostas não é tarefa exclusiva dos partidos e candidatos, mas, de toda a 
sociedade, principalmente dos setores organizados. A agropecuária possui uma 
agenda positiva para participar do desenvolvimento econômico, social e da 
efetiva melhoria da qualidade de vida dos potiguares e quer contribuir para o 
crescimento do estado e do país.

A recente divulgação dos dados preliminares do Censo Agropecuário 2017 
não	 traz	notícias	 novas,	mas	 expõe	 todas	 as	 facetas	de	uma	 realidade	dura	
para a agropecuária potiguar. O desempenho anual do valor agregado bruto 
da agropecuária, comparado com os demais setores econômicos, retrata a 
situação difícil do setor, estacionado numa participação de cerca de 3%, em 
relação ao total da economia estadual. Um dado relevante é a redução drástica 
dos estabelecimentos rurais, com mais de 20% deles perdendo sua função 
produtiva. As áreas dedicadas as diferentes atividades também diminuíram, 
como resultado das perdas proporcionadas por uma seca que se prolongou 
por seis anos. No entanto, o clima não pode ser considerado o único fator para 
fazer a agropecuária potiguar dar esse profundo mergulho. A ausência de visão 
estratégica para o setor, uma ação governamental débil e insuficiente, além de 
um ambiente geral pouco propício para empreender são fatores igualmente 
relevantes para compor esse quadro. 

Diante das dificuldades enfrentadas, os principais atores não foram capazes 
de mudar posturas, mobilizar esforços, criar e se reinventar para a construção 
de um cenário diferente. Neste momento, identificar culpados e atribuir 
responsabilidades pela situação pouco contribui. O reerguimento do setor 
requer muito trabalho, de todos. Será preciso arregaçar as mangas e partir 
para	ações	imediatas	e	consistentes	para	fazer	valer	as	vantagens	comparativas	
do estado e retomar uma trajetória de crescimento sustentado. A Federação da 
Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte sabe que a agropecuária 
desempenha papel fundamental na geografia econômica e social no nosso 
estado, formado por uma maioria de municípios predominantemente rural e 
depende desse setor para sua dinâmica econômica, além de gerar ocupação e 
renda para as pessoas. 

Por	essas	 razões	a	FAERN	não	poderia	deixar	de	participar	desse	debate	e	
contribuir oferecendo análises e propostas para que os candidatos ao governo 
possam, na construção de suas plataformas, conhecer os principais problemas 
e	as	soluções	propostas	do	ponto	de	vista	de	quem	faz	o	setor,	que	pela	sua	
incomparável capilaridade é aquele que produz o maior número de trabalho e 
ocupações	para	a	população.

A situação atual requer a união de todos: lideranças rurais, produtores, 
empresários e governo para a reconstrução da agropecuária. A despeito das 
dificuldades econômicas que devem persistir pelos próximos anos é fundamental 
ser criativo e encontrar formas de atrair os investimentos necessários para que 
a agropecuária do Rio Grande do Norte possa fazer valer suas potencialidades. 
É no campo, mesmo sofrido pelas adversidades climáticas, que reside a fibra, a 
persistência e o acreditar do sertanejo. Essa força é o que move a produção de 
alimentos e a geração de riquezas.

Por entender a força do agronegócio como um dos vetores da nossa economia 
que, mais uma vez, a exemplo do que foi feito na última eleição, a FAERN 
se	dirige	aos	candidatos	ao	governo	para	apresentar	a	visão,	as	aspirações	e	
as	 sugestões	dos	produtores	que	 fazem	o	setor.	Esse	diálogo	representa	uma	
forma de contribuir com a construção de uma agenda que fortaleça a economia 
potiguar e aponte caminhos para uma convivência harmoniosa entre o setor 
produtivo e o poder público.

Debate requer conhecimento de causa por parte de quem dele participa. É com 
o propósito de contribuir para um debate mais aprofundando e construtivo que 
oferecemos este trabalho aos candidatos e aos partidos que disputam o governo 
do Rio Grande do Norte. 

José	Álvares	Vieira
Presidente do Sistema FAERN/SENAR



18 19Documento de Propostas para a Agropecuária Potiguar  2019 . 2022 Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte . FAERN

APRESENTAÇÃO



21Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte . FAERN

APRESENTAÇÃO

Este documento da FAERN sintetiza a visão e as expectativas dos produtores 
rurais em verem as atividades agropecuárias no estado retomadas e a importância 
do	setor	reconhecida.	Ele	contempla	a	visão	do	setor,	contribuições	e	sugestões	
concretas sobre pontos estratégicos para promover o desenvolvimento da 
agropecuária. 

A retomada do desenvolvimento da agropecuária é o ponto principal para 
que	o	setor	continue	contribuindo	com	as	ocupações,	os	empregos	e	a	renda	
de mais de um terço da população economicamente ativa do estado. Caso 
não	volte	a	crescer,	esse	número	de	ocupações	fica	em	risco	e	nenhum	outro	
setor	 tem	 condições	 de	desempenhar	 esse	 papel,	 como	vetor	 importante	 da	
economia potiguar. 

A elaboração deste documento somente foi possível graças ao esforço, o 
empenho e o comprometimento de diversas entidades, produtores rurais e 
sindicatos que se relacionam no dia a dia com o sistema FAERN. É justamente 
desse relacionamento cotidiano que surgem os debates e geram os acúmulos, 
bem	como	as	reflexões,	e	que	permitem	discutir,	amadurecer	as	sugestões,	além	
de criar alternativas e caminhos propostos neste documento que sistematiza os 
anseios do setor rural.

A parte inicial deste documento está voltada para a análise dos dados 
estruturantes do Censo Agropecuário 2017 recém-publicados, os quais 
oferecem um retrato bastante atualizado da situação. A realização de uma 
breve análise em painel da sua evolução permite compreender os rumos e 
a trajetória do setor rural, especialmente o potiguar. O segundo capítulo 
contém as propostas de diretrizes da FAERN, caminhos e alternativas que 

podem efetivamente possibilitar a retomada de uma trajetória ascendente para 
a nossa agropecuária. A seção seguinte trata da fruticultura, setor que colocou 
o RN no mapa da agricultura nacional e que se mantém como fundamental na 
geração de riqueza. O quarto capítulo trata das culturas mais tradicionais da 
nossa agricultura e da importância de estratégias que permitam a convivência 
harmônica com o semiárido, no qual o RN está quase integralmente inserido. 
A quinta seção trata da pecuária, sua capacidade de gerar ocupação e renda 
de modo distribuído pelo território, mantendo pessoas ocupadas e com renda 
no campo. O capítulo final trata das atividades ligadas à pesca e aquicultura 
que são possibilidades concretas de gerar riquezas em escala para a economia 
potiguar e nas quais o estado já acumula saberes e competências para atingir 
novos patamares.

Este documento procura apresentar propostas concretas sobre os caminhos 
que podem auxiliar na formulação e implantação de políticas públicas 
mais adequadas à realidade e capazes de promover o desenvolvimento da 
agropecuária	e	condições	de	vida	digna	no	campo	para	milhares	de	famílias.
A	todos	que	contribuíram	com	as	discussões	e	debates,	os	agradecimentos	da	
FAERN. Aos candidatos ao governo, a certeza da nossa disposição permanente 
em contribuir para o fortalecimento da agropecuária no estado, capazes de 
realizar o debate e a interlocução com o setor, de modo que estratégias possam 
ser debatidas, aprofundadas e implementadas.

Documento de Propostas para a Agropecuária Potiguar  2019 . 202220
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1 - TENDÊNCIAS & CENÁRIOS DA 
AGROPECUÁRIA NO RN

Com base em dados dos mais importantes setores é possível identificar 
tendências, construir cenários e apontar estratégias capazes de reverter o quadro 
de queda na dinâmica produtiva da agropecuária no Rio Grande do Norte, 
experimentado	nos	últimos	anos.	A	perda	de	renda	e	ocupações	na	atividade	
exige análises que permitam aprofundar a compreensão sobre causas, efeitos e 
elementos que devem ser considerados na formulação de propostas que possam 
induzir mudanças e estratégicas para a retomada do desenvolvimento. 

1.1 - UM RETRATO ATUAL DO SETOR RURAL POTIGUAR

A recente divulgação dos dados do Censo Agropecuário 2017 pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) confirma a tendência de 
encolhimento progressivo da agropecuária potiguar nos últimos anos. 
O valor adicionado bruto (VAB) gerado pela agropecuária tem crescido nos 
últimos seis anos, em números absolutos, como pode ser visto no Gráfico 1. 
No entanto, a participação relativa no conjunto da economia que era de 3,7% 
em	2011,	a	partir	daí	estacionou	em	3,2%,	até	2015,	último	ano	para	o	qual	há	
dados disponíveis. Se no ranking do Produto Interno Bruto (PIB) o RN ocupa 
o	18º	lugar	dentre	as	unidades	da	federação,	sendo	o	5º	da	região	nordeste,	em	
termos	de	VAB	da	agropecuária	o	estado	é	apenas	o	23º	na	classificação	geral,	
o menor da região Nordeste.

1.1.1 – O setor rural do RN está encolhendo

A	comparação	entre	os	resultados	dos	Censos	Agropecuários	no	período	1975	
–	2017	para	o	Rio	Grande	do	Norte	(Tabela	1)	revela	uma	significativa	redução	
do número de estabelecimentos (de quase 40% no período e de 23,6% entre os 
dois	últimos	censos,	abrangendo	o	período	2006	–	2017)	e	da	área	total	utilizada	
na	agricultura,	de	15,4%	entre	2017	e	2006.	Ou	seja,	neste	período	recente	cerca	

de	20	mil	estabelecimentos	rurais	perderam	sua	função	produtiva	e	quase	500	
mil hectares deixaram de ser utilizados pela agropecuária.
Essas tendências vão de encontro ao que se verifica no plano nacional, que 
entre os citados censos apresenta uma redução de apenas 2% no número de 
estabelecimentos	 e	 um	 incremento	 de	 16	milhões	 de	 hectares	 na	 área	 total	
utilizada	(5%).	No	Nordeste	também	se	observou	essa	tendência	de	redução	da	
área	total	(em	8%)	e	no	número	de	estabelecimentos	(de	pouco	mais	de	5%).	Ou	
seja, a agropecuária no RN segue as tendências verificadas na região Nordeste, 
só que de forma muito mais acentuada. 
Esse panorama é resultado da perda da função produtiva das propriedades 
rurais no Nordeste e de forma mais pronunciada no RN, especialmente as muito 
pequenas. A baixa rentabilidade da atividade agropecuária reduz a viabilidade 
econômica para continuar produzindo, com a geração de renda que na maioria 
das vezes não é suficiente para cobrir as despesas da produção familiar.

1.1.2 – Terras deixam de produzir – ocupações que se perdem

A utilização das terras aponta a redução da área de lavouras permanentes 
e	 temporárias	 (mais	 de	 50%	 para	 ambas),	 de	 cerca	 de	 30%	 na	 utilização	 de	
pastagens naturais e de mais de 80% na área de matas plantadas, cuja expressão 
no estado é limitada. A expansão de 24% nas matas naturais significa que essas 
áreas deixaram de ser destinadas para a agropecuária. A atual distribuição 
da utilização das terras pela agropecuária potiguar pode ser visualizada no 
Gráfico 2, apresentado a seguir.

Na pecuária, nem todas as notícias trazidas pelos dados do censo são ruins. 
Apesar da redução de mais de 16% no efetivo de bovinos, é verificada uma 
expansão	 de	 95%	 nas	 pastagens	 plantadas,	 indicando	 a	 busca	 de	 maior	
eficiência pelos produtores que persistem na atividade. O crescimento do 
efetivo de bubalinos (49%), caprinos (3%), ovinos (quase 30%) e suínos (32%) são 
indicadores de que a produção de proteína animal tem espaço para crescer, 
desde que seja equacionada a questão da alimentação do rebanho, inclusive 
no segmento dos médios produtores e agricultores familiares. O incremento na 
produção de leite de vaca (em 13%) e de ovos de galinha (102%) podem indicar 
ganhos de eficiência nessas atividades.

Fonte: IBGE

Gráfico 1.	Valor	Agregado	Bruto	(VAB)	da	produção	agropecuária	potiguar	no	período	de	2010	-	1025
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Fonte: IBGE - Censo Agropecuário 2017

Gráfico 2. Utilização das terras de acordo com dados preliminares do Censo Agropecuário em 2017 (em hectares)
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1.1.3 – Educação, envelhecimento e menos pessoal ocupado

Em 36% das propriedades os administradores estão acima de 60 anos, enquanto 
60% delas possuem responsáveis entre 30 e 60 anos e apenas 4% com menos de 
30 anos. Em termos de educação, mais de 19% nunca frequentou escola, mais 
de 23% é apenas alfabetizado e outros 13% possui apenas o elementar (antigo 
primário). Somente 12% dos responsáveis pelos estabelecimentos completou o 
2º	grau	e	menos	de	4%	tem	curso	superior	ou	mais.
A redução do setor apresenta reflexos importantes no número de pessoas 
ocupadas	que	caí	em	aproximadamente	15%	no	período	compreendido	entre	
os	 dois	 últimos	 censos	 agropecuários,	 sendo	 em	 2017	 de	 211.540	 pessoas.	
O pequeno crescimento do número de tratores (3%) indica que mais que 
trocar homens por máquinas, o que ocorre no RN é a redução da atividade 
agropecuária como um todo. Mesmo assim é na agropecuária que mais de 
30% da população economicamente ativa encontra seu sustento, o que reforça 
a importância do setor. 

1.2 - A PRODUÇÃO ESTÁ CADA VEZ MAIS CONCENTRADA EM POUCOS

No cenário nacional a divulgação pelo IBGE do resultado do PIB do ano de 
2017 mostrou que o crescimento econômico verificado foi puxado basicamente 
pela agropecuária, que cresceu 13%. Numa conjuntura em que os setores de 
serviços e da indústria apresentam baixo crescimento ou estabilidade, fica 
reforçada a importância da agropecuária, como principal impulsionadora da 
retomada do crescimento da economia nacional. 
A agropecuária brasileira se depara atualmente com uma drástica e paulatina 
redução da relação entre o valor bruto gerado pela produção (denominado 
VBP) e o custo dos insumos que são utilizados, em crescente elevação. Nesta 
conjuntura, principalmente nas áreas de maior dinâmica agropecuária, para 
sobreviver da atividade os agricultores se veem obrigados a ampliar cada vez 
mais o tamanho e a eficiência da sua produção. 
Esse cenário de baixa rentabilidade da agricultura é agravado pelo incremento 
progressivo do preço da terra no país, que vem ocorrendo nas últimas décadas e 
são	mais	notórios	nas	regiões	de	maior	vocação	agrícola.	A	atividade	está	cada	vez	
mais ameaçada pelo envelhecimento e pelas dificuldades crescentes em realizar 
a sucessão geracional nas propriedades. Os dados preliminares do censo 2017 
indicam que, em nível nacional, 34% dos estabelecimentos agropecuários têm 
como responsável uma pessoa com mais de 60 anos. Mantidas essas tendências 
o cenário da agropecuária brasileira se caracterizará por um modelo no qual 
os traços mais marcantes serão a concentração produtiva (poucos agricultores 
produzindo grandes volumes) e a fragmentação fundiária (muitas propriedades 
pequenas com pouca produção). 
A realidade no RN não se diferencia da nacional, ao contrário, se mostra ainda 
mais exacerbada, na medida em que, a essa tendência geral de redução da 
receita líquida da atividade agropecuária estão aliados os impactos provocados 
por seis anos consecutivos de seca, impactante para o estado quase integralmente 
situado no semiárido. O somatório desses elementos pode ter motivado a 
perda da função produtiva de milhares de estabelecimentos e o abandono da 
agricultura por um número significativo de produtores. Esse cenário se agrava 
quando se considera que um número cada vez maior de jovens deixa as áreas 
rurais para buscar oportunidades nas cidades.

1.3 – A AGROPECUÁRIA PRECISA DE NOVAS ESTRATÉGIAS 

O momento atual da agropecuária do RN exige visão estratégica sobre os 
caminhos	para	o	seu	desenvolvimento.	As	condições	de	solo,	clima,	relevo	e	
disponibilidade de recursos hídricos associada ao conhecimento das necessidades 
das principais cadeias produtivas, dos rumos para o desenvolvimento da 
produção em muitos arranjos produtivos e das possibilidades de mobilização 
de investimentos são fatores a serem ponderados para orientar os caminhos que 
podem levar a retomada do crescimento pela agropecuária no estado. O RN 
possui importantes vantagens comparativas, como a disponibilidade de grandes 

Tabela 1.	Confronto	dos	dados	estruturais	dos	Censos	Agropecuários	Rio	Grande	do	Norte	-	1975/20171 

DADOS ESTRUTURAIS
CENSOS

1975 1980 1985 1995-1996 2006 2017(1)

Estabelecimentos 104.842 106.458 115.736 91.376 83.053 63.411

Área	total	(ha) 4.376.359 4.513.493 4.383.018 3.733.521 3.187.928 2.697.019

Efetivo de animais (3) (7)

Lavouras permanentes (2) (3) 517.539 550.944 423.615 169.818 182.974 87.343

Lavouras temporárias (3) (4) 308.727 608.565 605.274 419.091 492.336 236.921

Pastagens naturais 1.638.211 1.464.328 1.460.669 1.158.302 1.115.302 773.640

Pastagens	plantadas	(3)	(5) 29.680 81.808 74.049 87.916 88.097 171.877

Matas naturais (3) (6) 1.343.192 1.255.992 1.091.395 1.121.664 1.008.680 1.252.424

Matas plantadas 912 4.310 15.874 5.322 8.964 1.831

Pessoal ocupado 382.488 432.188 432.317 332.516 247.515 211.540

Tratores 1.231 3.029 3.093 3.650 4.283 4.446

Efetivo de animais (3) (7)

Bovinos 733.222 896.197 909.613 954.347 907.185 757.945

Bubalinos 8 23 36 109 879 1.311

Caprinos 160.331 201.729 226.255 209.980 273.562 281.795

Ovinos 275.732 286.538 338.206 385.560 410.019 532.179

Suínos 124.666 92.141 133.255 97.235 78.331 103.562

Aves (galinhas, frangos) (1.000 cabeças) 1.864 2.073 2.412 4.165 6.059 5.644

Produção animal

Produção de leite de vaca (1.000 l) 69.323 103.397 140.735 158.815 193.085 218.994

Produção de leite de cabra (1.000 l) 530 804 935 229 2.508 1.494

Produção de lã (t) 0 0 - 0 0 1

Produção de ovos de galinha (1 000 dúzias) 4.603 4.565 8.379 18.556 23.140 46.804

Fonte:	IBGE	-	Censos	Agropecuários	1975/2017	

1. (1) As críticas qualitativa e 
quantitativa dos dados ainda não 
foram concluídas, razão pela qual 
os resultados ora apresentados são 
preliminares, estando, portanto, 
sujeitos a alterações posteriores. 
(2) Nas lavouras permanentes, 
somente foi pesquisada a área 
colhida dos produtos com mais de 
50 pés na data de referência. (3) 
Datas de referência: para 1975, 
1980, 1985 e 2006: 31.12; para 
1995-1996: 31.07; e para 2017: 
30.09. (4) Lavouras temporárias 
e cultivo de flores, inclusive 
hidroponia e plasticultura, viveiros 
de mudas, estufas de plantas e 
casas de vegetação e forrageiras 
para corte na data de referência. 
(5) Pastagens plantadas, em más 
condições por manejo inadequado 
ou por falta de conservação, e em 
boas condições, incluindo aquelas 
em processo de recuperação na 
data de referência. (6) Matas e/
ou florestas naturais destinadas à 
preservação permanente ou reserva 
legal, matas e/ou florestas naturais 
e áreas florestais também usadas 
para lavouras e pastoreio de animais 
na data de referência. (7) Efetivo 
de animais – animais existentes 
no estabelecimento na data de 
referência.
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extensões	 de	 terras	 com	 custo	 relativamente	 baixo,	 calor,	 luminosidade,	
umidade e regimes hídricos diferenciados, capaz de comportar diferentes 
sistemas produtivos. A exposição desses diferenciais atraiu várias empresas 
para atuar, por exemplo, na fruticultura irrigada. Neste momento em que 
as estratégias devem ser repensadas, trata-se de entender quais fatores 
foram determinantes para que os investidores fizessem o caminho inverso 
e abandonassem seus empreendimentos, de modo que se evite repetir os 
mesmos erros.

1.3.1 – Crise e oportunidade

A crise vivenciada pelo setor sucroenergético no estado acarretou desemprego 
e outros problemas, ao mesmo tempo em que abre novas oportunidades. As 
terras	que	estão	sendo	liberadas	pela	cana,	com	boas	condições	edafoclimáticas	
e vocação produtiva, podem ser utilizadas para outros produtos de maior valor 
agregado. Arranjos produtivos relacionados à bovinocultura de corte e leite, 
em	 condições	 competitivas	 de	 mercado,	 ou	 mesmo	 a	 produção	 de	 suporte	
forrageiro	de	excelente	qualidade,	 em	condições	mais	 favoráveis,	 sobretudo,	
se	 comparadas	 a	 outras	 regiões	 do	 estado,	 com	minimização	 nos	 custos	 de	
produção na importação de itens da dieta alimentar do rebanho podem ser 
estimulados nesses territórios. 
As terras nessa região apresentam preços mais baixos, em comparação com 
áreas da região Centro-oeste e de expansão da fronteira agropecuária, como 
as do MATOPIBA. A tendência é que essas áreas venham a ser ocupadas 
pela	pecuária	adequada	tecnologicamente	as	condições	climáticas	existentes.	
O aproveitamento de água de reuso para a irrigação pode complementar as 
condições	de	viabilidade	necessárias	para	diferentes	cadeias.

1.3.2 – Boas perspectivas em algumas cadeias

O RN possui enorme potencial para ampliação da carcinicultura, não só no seu 
litoral, como no interior. Ao longo dos últimos anos, as estratégias que foram 
adotadas para superar a mancha branca, como o melhoramento genético, 
modificações	no	manejo,	adoção	de	novas	tecnologias,	dentre	outras,	fez	com	
que a atividade se adaptasse a doença e retomasse o rumo do crescimento. 
Comparativamente,	as	condições	existentes	no	RN	são	muito	mais	favoráveis	do	
que, por exemplo, as do Equador, importante país exportador. A produtividade, 
número de doenças que afeta a carcinicultura e disponibilidade de áreas para 
expansão são alguns dos fatores que levam a essa conclusão. No entanto, em 
2015	o	Equador	exportou	372,6	mil	toneladas	com	faturamento	da	ordem	de	
USD	2,46	bilhões,	 enquanto	o	Brasil	 (RN	 incluído)	 exportou	apenas	 72	mil	
toneladas2. A realização de uma fração desse potencial exportador propiciaria 
a geração de um volume de receita capaz de transformar a economia do estado. 
Neste contexto, é importante compreender quais fatores limitam o crescimento 
da atividade e superá-los, sem abrir mão da sua sustentabilidade. Certamente 

os diferentes fatores são conciliáveis e empreender em carcinicultura não é 
sinônimo de destruição do meio ambiente.
Outras oportunidades se apresentam na medida em que estudos3 (e dados 
do Censo Agropecuário 2017) revelam que mesmo a agricultura familiar tem 
apresentado crescimento consistente da sua participação nas cadeias de proteína 
animal como aves, suínos e leite, bem como em cadeias cujos produtos têm 
alto valor agregado como horticultura e fruticultura, viabilizando pequenas 
propriedades financeiramente. A fruticultura deve ser fortalecida e valorizada, 
para se manter como importante vetor do desenvolvimento. 
Ademais, pequenas áreas podem retornar renda mínima suficiente para 
manutenção produtiva em sistemas integrados com a indústria. Evidentemente 
que o processo de integração deve ser acompanhado nos termos disciplinados 
pela legislação4,	promovendo	relações	justas	e	transparentes	entre	as	partes.	A	
diversificação da produção agrícola é uma das formas do produtor adicionar 
renda e o incentivo a novos sistemas produtivos integrados nas cadeias de proteína 
animal pode ser promissor para gerar ocupação, renda e desenvolvimento para 
a agropecuária do RN.

1.3.3 – O que é possível fazer

O apoio a estes processos representa uma urgência para o desenvolvimento 
do estado, cabendo ao novo governo o papel de se tornar seu principal 
indutor, minimizando a exposição dos investidores aos riscos e contribuindo 
nos limites de suas possibilidades com os recursos de incentivos disponíveis, 
criando mecanismos de subsídios capazes de estimular as cadeias produtivas 
de interesse do estado, ao invés de estimular a perda de divisas do estado pela 
importação de alimentos para consumo interno, como ocorre atualmente. 
Neste sentido, o caso da carne bovina é exemplar. No último ano o RN 
importou 64 mil toneladas de carne (principalmente dos estados do Pará e 
Tocantins),	que	significaram	uma	“exportação	de	divisas”	superior	a	R$	690	
milhões.	Desse	total,	R$	172	milhões	foram	movimentados	por	três	empresas	
que	receberam	R$	7,7	milhões	de	incentivos	do	PROADI,	sem	a	necessidade	de	
qualquer contrapartida de aquisição da produção estadual. Ou seja, um estado 
pobre como o RN concede benefícios para que empresas façam remessa de seus 
recursos para outros estados. Alternativas poderiam ser experimentadas, como 
o fomento a importação de animais vivos, para que fossem abatidos no estado, 
estimulando outras indústrias ou estabelecer cotas para o abate de animais 
da pecuária local, estimulando mecanismos de integração e promovendo a 
retomada	paulatina	da	atividade	em	regiões	do	estado,	que	reúnem	condições	
edafoclimáticas para isso.

2. Dados 
disponibilizados pela 
Associação Brasileira 
dos Criadores de 
Camarão – ABCC.

3. FEALQ/SEAD/
NEAD (2018) PIB 

da agricultura familiar 
brasileira e instrumentos 
para o monitoramento da 

sua produção agropecuária. 
PCT-UTF/BRA/083/

BRA. Estudo em 
andamento executado pela 

FEALQ que conta com 
a colaboração na parte 

de modelagem econômica 
do Agroicone e do Prof. 

Joaquim Bento Ferreira da 
USP/Esalq.

4. A Lei nº 13.288, 
de 16 de maio de 2016 

dispõe sobre os contratos 
de integração, obrigações 
e responsabilidades nas 

relações contratuais entre 
produtores integrados e 

integradores. Ela prevê a 
criação de fóruns nacionais 

de integração e as Comissões 
para Acompanhamento, 

Desenvolvimento e 
Conciliação da Integração 
– CADEC, de modo que a 

relação entre as partes possa 
ser discutida e regulada com 

transparência.
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1.4 - UMA QUESTÃO ESTRATÉGICA: OS RECURSOS HÍDRICOS

1.4.1 – Obras estruturantes para assegurar disponibilidade de água

O Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do 
Nordeste	Setentrional	–	PISF	teve	o	trecho	leste	inaugurado	em	2017,	faltando	
concluir obras, principalmente, no trecho norte (previsão de conclusão no final 
de 2018). As águas transpostas do São Francisco possibilitam sinergia hídrica 
com as águas dos grandes reservatórios da região e, com isto, uma maior 
utilização desses mananciais, proporcionando maior garantia de oferta hídrica 
aos estados beneficiados. 
Inicialmente estavam previstas que as águas do PISF seriam conduzidas para 
o RN pelo Eixo Norte em duas entradas: pelo Rio Piranhas-Assú que seria 
perenizado, (com represamento nas barragens de Oiticica e Armando Ribeiro 
Gonçalves); e para a bacia do Rio Apodi, mediante o Canal do Apodi, com 
extensão	de	115,37	km,	com	início	no	Reservatório	Caiçara/PB	e	término	no	
Rio Apodi/RN. O Canal do Apodi possui apenas o projeto, estando a obra sem 
previsão para ser licitada. 
Aos estados beneficiados pelo PISF foi atribuída a incumbência de projetar 
e implantar as obras de distribuição das águas aduzidas nos seus territórios, 
como fizeram Pernambuco, Ceará e Paraíba, com financiamento do Ministério 
da	Integração.	De	acordo	com	Termo	de	Compromisso	(Decreto	5.995/2006)	
firmado entre a união e os estados há prioridade para a alocação de recursos 
no OGU, em apoio à implementação de projetos de infraestrutura hídrica, na 
área a ser beneficiada pelo PISF. A única infraestrutura hídrica considerada 
pelo RN se refere à construção do canal de aproximação dentro da Barragem 
de	Oiticica	e	o	projeto	de	tomada	d’água	localizada	dentro	do	reservatório,	em	
finalização de projeto. Nenhuma outra ação está sendo desenvolvida.
Um projeto para integrar o PISF com outras bacias hidrográficas naturais é o 
Canal	Piranhas	–	Maxaranguape,	com	245	km	de	extensão	desde	a	captação	
na Barragem Armando Ribeiro Gonçalves até a desembocadura no Rio 
Maxaranguape,	e	tem	custo	estimado	em	R$	2,5	bilhões.	Os	estudos	de	pré-
viabilidade	foram	desenvolvidos	pelo	DNOCS	em	2012,	no	escopo	do	“Estudo	
para Proteção e Controle de Cheias na Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas 
-	Assú	nos	Estados	da	Paraíba	e	Rio	Grande	do	Norte”	e	atualmente	encontra-
se em fase de formatação do projeto pela SEMARH. Seu curso pela região 
do	Mato	Grande	se	justifica	pelas	suas	condições	de	terra,	clima,	localização	
geográfica, baixa ocupação populacional e proximidade de um porto marítimo 
com acesso por rodovia asfaltada já existente. Esses fatores são indicativos de 
grande potencial para o desenvolvimento de um programa de agricultura 
irrigada.	Estima-se	que	25.000	ha	podem	ser	irrigados	pelo	canal.	Por	sua	vez,	
o Rio Maxaranguape é o manancial de maior importância para a garantia de 
complementação do abastecimento de água à região metropolitana de Natal, 
cuja necessidade é cada vez mais premente.

1.4.2 – Sem obras estruturantes, perspectivas limitadas

Sem poder contar com os benefícios dessas obras hídricas que seriam 
estruturantes para ampliar a disponibilidade hídrica e grandes áreas para a 
agricultura irrigada, no curto ou no médio prazo, não existe a perspectiva de 
grandes	 transformações	nos	 sistemas	produtivos	do	estado	e	novos	negócios	
geradores de riquezas. Assim, a agropecuária potiguar deverá encontrar 
caminhos inovadores para a sua retomada, propondo estratégias que 
proporcionem o melhor aproveitamento possível das potencialidades e recursos 
disponíveis.  
O Rio Apodi perenizado desde a construção da barragem de Santa Cruz é o eixo 
da segunda bacia hidrográfica mais importante do RN, tendo seu vale úmido 
condições	de	propiciar	o	aumento	significativo	da	produção.	Nesse	contexto,	é	
importante	criar	as	condições	para	que	haja	a	expansão	da	fruticultura	nessa	
região. Da mesma forma, é possível potencializar o uso dos vales dos rios 
Punaú, Maxaranguape e Ceará-Mirim, que são áreas de potencial e produção 
significativas,	cuja	ampliação	está	relacionada	ao	equacionamento	das	questões	
ambientais	 que	 afetam	 as	 condições	 para	 a	 agricultura,	 principalmente	 o	
assoreamento e a realização de obras de sistematização e drenagem.

TENDÊNCIAS E CENÁRIO AGRO POTIGUAR

Novas estratérgias
aproveitando

vantagens
comparativas

. Fruticultura e
carcinicultura podem
gerar ainda mais
riqueza.
. Estímulo para outras
cadeias se tornaram
relevantes.

. Sem obras estruturantes
a curto e médio prazo -
explorar potencial
disponível.
. Ocupação de área com
sistemas produtivos
mais rentáveis.
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em área requer
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Perda de importância
relativa da agropecuária
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Envelhecimento
no campo e baixa
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Mais de 20 mil
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perdem a função
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Figura 1. Diagrama sintetizando os elementos principais das tendências e cenários da agropecuária potiguar.
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A AGROPECUÁRIA 
POTIGUAR
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2 – PARA RETOMAR A AGROPECUÁRIA 
POTIGUAR
Mesmo considerando a perda de participação relativa da agropecuária na 
economia, qualquer projeto voltado para o desenvolvimento do RN não pode 
prescindir	 dos	 valores	 produzidos	 e	 das	 ocupações	 geradas	 pelas	 atividades	
rurais. A agropecuária gera ocupação para mais de 211 mil pessoas (conforme 
o	Censo	Agropecuário	2017),	ou	seja,	a	atividade	garante	condições	de	vida	
para cerca de um terço da população economicamente ativa, índice bastante 
superior à média nacional. Além disso, é preciso considerar que a maioria 
dos municípios do estado pode ser caracterizada como eminentemente rural, 
havendo	 a	 necessidade	 de	 proporcionar	melhores	 condições	 de	 vida	 para	 a	
população que escolheu viver no campo.
As	informações	e	análises	sobre	a	agropecuária	potiguar	sugerem	que	o	próximo	
ciclo governamental, independentemente do candidato vitorioso, deve estar 
direcionado para a retomada da atividade agropecuária no estado, de modo 
que ela volte a crescer, não só em valores nominais, como na sua participação 
em relação ao total da economia. Isso certamente significará a geração de 
riquezas	e	a	ampliação	das	ocupações	e	renda,	de	modo	capilarizado	por	todo	
o território.
Para a FAERN, esse processo de retomada somente ganhará vigor se contemplar 
quatro	eixos	de	atuação:	1	-	atração	de	investimentos;	2	–	implementação	de	
um plano de desenvolvimento multidimensional, contemplando diferentes 
públicos	 e	 todo	 o	 território	 potiguar;	 3	 –	 provimento	 de	 infraestrutura,	
articulação	e	integração	de	políticas	e	ações;	4	–	reformulação	e	reorientação	
das	 instituições	 da	 agricultura,	 de	modo	 a	 assegurar	 coordenação	 para	 o	
cumprimento	de	suas	missões.

2.1 – UM PLANO PARA ATRAIR INVESTIMENTOS 

O próximo governo deve discutir, sistematizar e divulgar as oportunidades 
para a realização de investimentos na agropecuária potiguar, ressaltando 
sua diversificação: fruticultura e horticultura, aquicultura, arranjos 
produtivos da proteína animal (bovinos, aves, suínos, etc.) e outros. 
Devem ser criados instrumentos para sensibilizar e atrair o interesse dos 
investidores em conhecer mais e melhor as oportunidades existentes. Além 
disso, deve ficar evidenciado o interesse do governo, agentes econômicos 
e sociedade em concretizar investimentos, que contribuam para ampliar 
oportunidades com equidade social e sustentabilidade. As oportunidades 
deverão estar voltadas para o adequado aproveitamento das potencialidades 
naturais locais, da mão de obra disponível e se valham, por exemplo, da 
disponibilidade potencial de energia limpa e de baixo custo, que o estado 
é capaz de proporcionar.

2.1.1 – Apostar na diversificação de oportunidades

Deverão ser estimulados investimentos para além da produção 
agropecuária, passando pelos setores de máquinas e equipamentos, insumos, 
processamento, armazenamento, transporte, infraestrutura logística, dentre 
outros. O turismo que ocupa lugar de destaque na economia estadual 
se apresenta como uma das estratégias viáveis para o desenvolvimento, 
inclusive	rural.	Tendo	em	conta	as	opções	e	estilo	de	vida	das	sociedades	
modernas, a procura de harmonia com o ambiente natural é cada vez maior, 
podendo ser estimulada a atuação de investidores na implementação de 
ações	que	envolvam	a	melhoria	das	condições	da	oferta,	a	preservação	da	
identidade cultural das localidades, a divulgação do patrimônio histórico 
e ambiental, a recuperação dos municípios e a dinamização cultural dos 
ambientes rurais.

2.1.2 – Inovar nos instrumentos e nas formas de ação

Um plano de atração de investidores para atuar no meio rural deve se 
diferenciar do que foi no passado, quando prevalecia o oferecimento 
de benefícios, como incentivos fiscais e subsídios. Nos tempos atuais a 
Secretaria de Estado da Agricultura deve estar preparada para oferecer um 
atendimento de excelência aos investidores agropecuários, desenvolvendo 
expertise e competência para lidar com o processo de atração de 
investimentos, com o envolvimento da governança local e dos agentes de 
mercado, num processo para o qual devem convergir os interesses de todo 
o estado. Será importante capacitar diferentes atores como os municípios, 
que terão a necessidade de mudar e criar estruturas que saibam lidar e 
atrair investidores de modo profissional.

Figura 2. Representação esquemática das principais diretrizes para a retomada do desenvolvimento da agropecuária potiguar
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2.2 – ATUAR EM MÚLTIPLAS DIMENSÕES PARA DESENVOLVER

Mesmo numa conjuntura geral de enfraquecimento, a agropecuária potiguar 
apresenta significativos contrastes nos seus sistemas de produção (maiores 
níveis de tecnologia e inovação aplicados em algumas propriedades), 
consideradas as diferentes cadeias produtivas (fruticultura e carcinicultura 
são mais desenvolvidas, agricultura e pecuária tradicional menos) e os perfis 
de agricultores (pequenos, médios e grandes produtores). Neste cenário de 
contrastes, importantes desafios se apresentam na formulação e implementação 
de políticas públicas, para que se possa, por um lado, assegurar a viabilidade 
econômica, social e ambiental da atividade agropecuária, e por outro, atender 
aos anseios crescentes de uma população cada vez mais adaptada aos hábitos 
de consumo saudáveis.

2.2.1 – Inclusão produtiva e sinergia de ações no setor rural

Tanto a pobreza, quanto o desenvolvimento tem causas multidimensionais, o 
que exige que para a superação de uma e a busca pelo outro, se ataque todas 
as suas principais causas, de forma articulada.
Os investimentos econômicos e sociais devem estimular o potencial produtivo 
existente, mesmo nos produtores mais pobres, de modo a ampliar as capacidades 
de reprodução e sobrevivência, visando à segurança alimentar da família e 
uma vida mais digna. Nesse contexto se inserem as iniciativas para o acesso aos 
meios de produção (água, energia, insumos, conhecimentos, etc.), instrumentos 
de fomento e crédito, com a ampliação da orientação de agentes especializados 
para a estruturação dos negócios e outras possibilidades de geração de 
ocupação e renda, muitas das quais são executadas pelo governo do estado em 
parceria	com	o	governo	federal	e	outras	instituições.	Na	realização	dessas	ações	
governamentais é fundamental buscar articulação, interação e sinergias, para 
que haja o uso eficiente dos recursos públicos.

2.2.2 – Tecnologia & Inovação para desenvolver 

O correto aproveitamento de todos os componentes, a diversificação e a 
articulação de sistemas de produção agrícola são formas de o produtor 
adicionar renda à sua produção. A adequada combinação dos diferentes fatores 
pode trazer grandes efeitos para a viabilização dos empreendimentos. O nível 
tecnológico também é um fator importante para agregação de valor e renda. 
Os sistemas produtivos com maior nível tecnológico podem propiciar maiores 
ganhos de renda, quando comparados com outras atividades.

2.2.3 – Diversificar as ações para atender todos os públicos 

Para alcançar resultados, as políticas públicas necessitam de bases sólidas que 
contemplem a compreensão clara dessa diversificação, compatibilizando as 

capacidades e recursos do setor público com a sensibilização e mobilização do 
apoio dos agentes econômicos e as possibilidades dos tipos de públicos, o que 
se constitui num desafio que exigirá importantes esforços de planejamento e 
coordenação. Para os segmentos mais dinâmicos da agricultura potiguar, com 
bons indicadores de produtividade, as políticas públicas demandadas são mais 
especializadas,	voltadas	para	a	ampliação	do	acesso	às	tecnologias	e	inovações,	
que favoreçam sua expansão, num ambiente propicio ao empreendedorismo 
e ao desenvolvimento dos negócios. Para os pequenos produtores, com pouca 
terra e limitação de acesso aos demais insumos produtivos, certamente as 
políticas produtivistas não representam o modelo mais indicado, sendo preciso 
tratar inicialmente da sua inclusão. Nestes casos, são mais importantes as 
estratégias que ampliem as oportunidades para o desenvolvimento do entorno, 
como infraestrutura, mercados, etc. Por outro lado, quando se trata de atuar 
nas	regiões	onde	predomina	a	pecuária	as	ações	que	devem	ser	desenvolvidas	
são diferenciadas com relação àquelas onde há o predomínio da fruticultura ou 
da carcinicultura, sendo que na primeira os atributos de aprimoramento dos 
sistemas produtivos e da promoção de práticas sustentáveis talvez sejam mais 
valorizados, enquanto nas outras a tecnologia, inovação, manejo de recursos 
hídricos e melhor ambiente de negócios devem prevalecer.
Isso significa dizer que os órgãos de coordenação e gestão da agricultura no 
estado têm de reforçar sua capacidade para realizar o planejamento adequado 
das políticas públicas prioritárias, calibrando a sua oferta com a demanda das 
regiões	 e	 com	a	necessidade	do	público-alvo.	O	processo	de	coordenação	é	
imprescindível	 considerando	 a	 grande	 diversidade	 de	 agentes,	 concepções,	
métodos, formatos organizativos, lugares sociais, objetivos e interesses que 
caracterizam a agricultura potiguar. 
Esta pluralidade exige a coordenação dos diferentes elementos, a análise 
da realidade considerando os diversos enfoques e a intervenção em várias 
dimensões	de	maneira	integrada.	A	melhoria	das	condições	de	vida	no	meio	rural	
deverá	considerar	ações	não	só	na	produção	e	produtividade,	como	também	
nas	dimensões	social	e	ambiental	da	realidade	do	rural	potiguar,	considerando	
a necessidade de formulação de estratégias adequadas às particularidades dos 
diferentes segmentos. 
Assim, é importante entender os aspectos mais relevantes do quadro conjuntural 
dos principais segmentos da agropecuária do Rio Grande do Norte, para 
que se possam ser formuladas propostas capazes de recuperar seu papel no 
desenvolvimento da economia do estado. Neste contexto, os principais setores 
são	 analisados	 brevemente	 nas	 seções	 a	 seguir,	 com	 a	 abordagem	 de	 suas	
especificidades e necessidades.

2.2.4 – Melhorar o ambiente para os investimentos

A	criação	de	condições	favoráveis	para	empreender	em	agropecuária	requer	o	
atendimento a requisitos importantes, tais como a existência de um ambiente 
regulatório desburocratizado, pouco oneroso e de baixa complexidade, dotado 



38 39Documento de Propostas para a Agropecuária Potiguar  2019 . 2022 Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte . FAERN

de infraestrutura, acesso facilitado ao mercado e ao capital (via financiamento), 
inovação, capital humano diversificado (básico e qualificado), cultura 
empreendedora e possibilidade de troca de experiências, dentre outros fatores.
A regulação das atividades agropecuárias no RN nem sempre favorece 
os empreendedores, havendo ainda a necessidade de buscar maior 
proporcionalidade. O empreendimento agropecuário de menor impacto ou sem 
impacto deve ser dispensado de licenciamento, enquanto um empreendimento 
com impacto maior, mais profundo, e significativo, deve atender a um 
licenciamento mais detalhado.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL E OUTORGA D’ÁGUA

O	IDEMA	–	Instituto	de	Desenvolvimento	Sustentável	e	Meio	Ambiente,	que	
detém a responsabilidade pela concessão do licenciamento ambiental ainda 
carece de maior disciplinamento dos prazos na tramitação do processo, o 
que contribuiria para a transparência, a minimização das possibilidades 
de corrupção e a criação de um ambiente mais favorável aos investimentos 
produtivos no RN.   
Outra	questão	estratégica	diz	respeito	aos	recursos	hídricos	e	outorga	d’água.	
No RN as características físicas e formas de ocupação das bacias hidrográficas, 
num ambiente de alta demanda, fazem com que setores disponham de 
excedente	 hídrico	 e	 outros	 de	 alta	 escassez,	 gerando	 situações	 conflituosas.	
A seca prolongada, associada a uma infraestrutura deficiente de distribuição 
da água e aumento da necessidade hídrica em função do crescimento das 
cidades pequenas e médias, deu origem a um período de muitas dificuldades e 
intervenções	do	Estado	na	busca	de	soluções	para	oferta	aos	diversos	usuários.

PLANOS DE GESTÃO DE ÁGUAS

Neste cenário de crescente uso dos recursos hídricos é preciso promover 
a elaboração participativa de planos de gestão de águas para cada uma 
das microbacias do estado. Esta temática não pode se restringir a escalas 
maiores, sendo necessário que no âmbito local, os produtores e suas 
representações	tenham	clareza	dos	mananciais	e	estrutura	de	armazenamento,	
disponibilidades e necessidades. O conhecimento da malha hídrica local 
de	 açudes,	 poços,	 dessalinizadores	 e	 outras	 fontes	 e	 suas	 condições	 é	
muito	importante,	considerando	o	abastecimento	das	populações	rurais	e	a	
produção animal. Quando não se tem um plano de gestão hídrica específico 
da microbacia, a comunidade fica vulnerável, sem instrumentos de ação para 
um momento de crise.
Outra medida necessária é dar efetividade ao funcionamento dos comitês de 
bacia, os quais, associados à elaboração de planos de gestão, devem impulsionar 
o uso racional da água e sua destinação. É preciso desenvolver um processo 
educativo, voltado para a correta gestão da água tanto nos períodos secos, 
quanto nos das chuvas. 
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Toda a irrigação requer a regularização da outorga de água, mesmo aquela que 
faz a utilização de água de poço e este tem representado importante gargalo. 
Isto	 ocorre	 porque	 a	maior	 parte	 dos	 poços	 não	 dispõe	 das	 fichas	 técnicas	
completas (perfil, testes de vazão, etc.) o que impede a concessão da outorga. 
O ideal é que todo poço disponha da outorga já na sua perfuração, podendo ser 
pensado	um	mutirão	em	cada	uma	das	regiões	importantes	para	que	se	possam	
regularizar	aquelas	situações	que	se	adéquam	as	exigências	legais.

2.3 - INFRAESTRUTURA, ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS

A retomada do crescimento econômico da agropecuária potiguar requer a 
definição clara de uma agenda de compromissos em relação a um conjunto de 
temas centrais, que passam pela infraestrutura e pela articulação e integração 
de	políticas	e	ações,	de	modo	que	elas	beneficiem	o	rural,	como	é	o	caso	da	
segurança pública, dentre outras.

2.3.1 – Ampliar a infraestrutura e os serviços para o setor rural

A infraestrutura do Rio Grande do Norte vem perdendo qualidade nos anos 
recentes, de acordo com os Indicadores de Desafio da Gestão Estadual5. Os déficits 
mais sensíveis se fazem sentir em termos da qualidade das rodovias, mas também 
afetam	as	áreas	de	energia,	telecomunicações	e	saneamento,	estando	aquém	das	
necessidades para impulsionar o crescimento esperado da agropecuária.

TRANSPORTES

A	 infraestrutura	de	 transportes	 do	RN	–	 incluídos	 aí	 os	 portos,	 aeroportos,	
rodovias	e	ferrovias	–	representa	um	dos	gargalos	ao	desenvolvimento	do	estado.	
Devido à limitação de outros modais as estradas são utilizadas para grandes 
cargas e acabam deterioradas pelo excesso de fluxo de veículos e de peso. 
Uma ação necessária é a manutenção preventiva das rodovias estaduais, com o 
estabelecimento de um calendário no qual esta se antecipe ao escoamento da 
safra, ou seja, a manutenção das estradas do litoral deve ocorrer antes da safra 
de cana, as estradas da região de Baraúnas, Mossoró, Apodi e Assú devem 
passar por manutenção antes da safra do melão e outras frutas.
Para o escoamento da produção agropecuária são de grande importância as 
estradas vicinais, o que remete a necessidade da criação de um programa para a 
melhoria destas. Isso deve ser realizado necessariamente mediante cooperação 
do governo do estado com os municípios (muitos dos quais equipados com o 
maquinário	para	empreender	ações	de	manutenção).	Essa	questão	é	sensível,	
por exemplo, no polo fruticultor do Apodi, onde muitos trechos de vicinais 
dificultam o transporte dos contêineres até as áreas produtoras. Além disso, 
também há limitação no transporte das propriedades até os portos mais 
próximos, como Pecém, principalmente nos trechos sob jurisdição do RN. 

PORTO

O RN possui os portos de Areia Branca (dedicado exclusivamente ao transporte 
de sal) e Natal (que faz atualmente o escoamento da produção de frutas e 
pescado). A proposta de construção de um novo porto no noroeste do estado 
(Porto do Mangue) deve considerar a viabilização do escoamento da produção 
de frutas, superando os atuais entraves enfrentados na competição com portos 
vizinhos. 
As	 soluções	mais	 consideradas,	 como	 a	 utilizada	 para	 o	 sal,	 com	 a	 criação	
de outro porto offshore sobre uma fenda geológica que permita o acesso de 
grandes navios de carga ou, ainda, a diversificação das cargas do porto ilha de 
Areia Branca, são de difícil adaptação para a fruticultura. Desta forma, é muito 
importante que a discussão de uma proposta conte com a participação do setor, 
de modo que a definição de uma proposta para o Porto do Mangue contemple 
as especificidades do escoamento da produção de frutas. 

ENERGIA

A oferta de energia se constitui num dos pontos fortes para o desenvolvimento 
da agropecuária do RN. Dados do Censo Agropecuário (Tabela 2) indicam 
que a melhor condição do estado, em comparação com os dados nacionais e 
da região Nordeste.

A distribuição de energia elétrica tem qualidade crescente, apesar da piora 
nos indicadores de interrupção de fornecimento, determinando a queda de 
posição	do	estado	no	ranking	nacional	da	8ª	para	a	9ª	colocação.	As	questões	
a serem equacionadas com relação à agricultura se referem ao seu custo e à 
flexibilização de horários de tarifa reduzida para a agricultura irrigada.

TELECOMUNICAÇÕES

As	 telecomunicações	 são	 cada	 vez	 mais	 importantes	 na	 agropecuária	 e	 a	
existência de telefone, além do acesso à internet nos estabelecimentos rurais, 
é superior no RN às coberturas verificadas em nível nacional e da região 
Nordeste, de acordos com dados do Censo Agropecuário 2017

Tabela 2. Condição de uso de energia elétrica pelos estabelecimentos rurais do RN

Brasil
Região

UF 

Condição de uso de energia elétrica

Com energia elétrica Sem energia elétrica Estabelecimentos 
sem energia %

Brasil 4.215.799 830.328 16,45

Nordeste 1.832.662 472.005 20,48

RN 57.178 6.122 9,67

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário 2017

5. A Macroplan é uma 
empresa de consultoria 
responsável pela 
elaboração do Estudo 
Desafios da Gestão 
Estadual, que analisa 
o desempenho da gestão 
das 27 unidades 
federativas. Na sua 3ª 
edição foi analisado 
o desempenho de 28 
indicadores, no período 
compreendido entre 2005 
e 2015, organizados em 
nove áreas de resultados 
– educação, saúde, 
segurança, juventude, 
infraestrutura, 
desenvolvimento 
econômico, 
desenvolvimento social, 
condições de vida e 
institucional, além de 
um painel fiscal, que 
complementa o quadro 
dos desafios dos estados. 
O resultado desta 
análise forma o IDGE 
- Índice dos Desafios da 
Gestão Estadual, um 
ranking que comprara 
os estados nas áreas 
analisadas. Disponível 
em https://www.
desafiosdosestados.com/. 
Consulta realizada 
em 13/08/2018. 
Esses dados foram 
disponibilizados no 
estudo Mais RN 2018.
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No entanto, se verifica um limitado crescimento do acesso à internet móvel, 
em parte em razão da lenta expansão do número de antenas. Então é preciso 
buscar a ampliação da cobertura de telefonia móvel e a melhoria do sinal de 
internet no meio rural.

2.3.2 - Articular e integrar as políticas públicas para o setor rural crescer

Uma nova estratégia de desenvolvimento rural sustentável deve buscar a 
articulação e integração de políticas públicas, de modo que sejam capazes de 
atender as especificidades do meio rural. Educação, formação profissional e 
segurança	pública	são	questões	centrais,	que	requerem	atenção	do	novo	governo.	

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

A educação e formação profissional deve contribuir para o maior acesso aos 
meios de produção, ampliação das capacidades produtivas, novas frentes 
de formação, melhor ocupação da força de trabalho no meio rural e maior 
protagonismo das mulheres e jovens. 
As desigualdades educacionais entre as áreas urbanas e rurais no Brasil são 
bastante significativas. Conforme dados da PNAD/2012, a média de estudo 
na área urbana é de oito anos, enquanto na área rural é de apenas 4,9 anos. 
O número de escolas rurais caiu de 103 mil e 300, em 2003, para 70 mil 
e 800 escolas, em 2014. Essa tendência declinante se mantém, pois dados 
do Censo Escolar 2014 indicavam a existência de 67.604 escolas rurais no 
Brasil,	as	quais,	no	entanto,	padeciam	com	a	precariedade	das	condições	de	
funcionamento:	apenas	5%	têm	rede	de	esgotos	(em	comparação	com	70%	da	
área urbana); 27% contam com rede de água (94% na área urbana); 28% têm 
coleta de lixo (99% na área urbana); 16% de acesso à internet (são 86% na área 
urbana). É preciso enfrentar essa questão com uma solução diferenciada 
em relação ao que ocorre hoje, do fechamento da escola e transporte 
dos alunos para as cidades. Além desses aspectos, o funcionamento das 
escolas rurais acontece de forma muito pouco adequada à realidade das 
atividades do homem do campo, considerados seus modos de trabalho 
e horários, dificultando a conciliação entre os processos educacionais e 
a realização de suas atividades produtivas. É necessário proporcionar a 
educação da criança rural no seu próprio meio, com qualidade, garantindo 

professor, infraestrutura, funcionamento básico e os equipamentos 
necessários, reconhecendo a importância do meio rural, ainda que o 
número	de	matriculas	represente	menos	de	15%	do	 total.	O	Brasil	 só	 terá	
desenvolvimento sustentável se o modelo de ensino for redefinido, e com 
a destinação de recursos financeiros para projetos em educação básica na 
área rural que promovam a superação das desigualdades entre o urbano e 
o	rural	e	os	desequilíbrios	e	analfabetismo	entre	as	grandes	regiões.

ANALFABETISMO

O analfabetismo ainda se apresenta como uma importante mazela das áreas 
rurais do RN, apesar dos esforços realizados e das importantes iniciativas 
adotadas para reverter os elevados índices. O censo 2010 aponta que atinge 
31,66% da população rural, em comparação com 14,10% nas áreas urbanas. 
Muitos agricultores ficam alijados do acesso à educação profissionalizante. 
Então, é preciso desenvolver um plano diferenciado para a alfabetização rural, 
capaz de atender às especificidades, envolvendo os diversos parceiros. Neste 
processo	é	preciso	atacar	as	múltiplas	dimensões	que	cercam	o	analfabetismo	
(deficiências visuais, auditivas, etc.), visando a sua superação.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER HABILIDADES E 
COMPETÊNCIAS NO RURAL

A	agropecuária	apresenta	níveis	crescentes	de	sofisticação	de	suas	operações,	
com particularidades que precisam ser entendidas, gerando demandas por 
novas carreiras e novos perfis profissionais. Os requisitos de cada cadeia 
produtiva, do laboratório de pesquisa até o ponto de venda no supermercado, 
na feira ou no porto, demandam novas e diversas habilidades e competências 
para que possam conquistar mercados, para o que é preciso contar com mão 
de obra preparada.
As dificuldades estruturais na zona rural ainda se fazem sentir nas atividades 
educacionais. Os jovens do campo ainda enfrentam dificuldades de acesso 
aos cursos de formação profissional de qualquer nível, seja básico, técnico 
ou superior. A oferta de cursos e treinamentos de formação profissional 
rural é restrita. Então é necessário que haja a expansão, interiorização e 
democratização da oferta, adequada às necessidades e possibilidades que o 
trabalho rural possibilita.
Considerando	 o	 cenário	 atual,	 a	 implementação	 de	 algumas	 ações	 é	
fundamental, tais como: 
•	Elaboração	de	uma	estratégia	de	ação	especifica	visando	à	erradicação	do	
analfabetismo,	com	ações	adequadas	às	áreas	rurais	do	estado;

•	 Investimento	 na	melhoria	 da	 infraestrutura	 das	 escolas	 rurais	 do	 estado,	
com base num padrão mínimo de qualidade; 

•	 Valorização	 dos	 profissionais	 da	 educação,	 proporcionando	 formação	
específica para a atuação em educação rural continuada;

Tabela 3. Condição de existência de telefone e internet pelos estabelecimentos rurais do RN

Brasil
Região

UF 

Telefone Internet: acesso, cobertura e tipo de conexão

Existência Cobertura % Acesso Cobertura 
% banda larga discada por 

linha
internet 
móvel

Brasil 3.193.775 63 1.425.323 28 659.486 19.535 909.139

Nordeste 1.205.014 52 503.640 22 231.303 5.503 313.085

RN 41.727 66 19.090 30 12.657 98 8.904

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário 2017
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•	Desenvolvimento	de	materiais	e	softwares	educacionais	específicos	voltados	
para a realidade do campo;

•	Celebração	de	parcerias	que	possibilitem	a	ampliação	do	atendimento	de	
escolas de alternância em áreas rurais do estado;

•	Desenvolvimento	de	parcerias	com	o	SENAR,	voltadas	para	a	capacitação	
de mão de obra operacional para as diversas atividades rurais.

SEGURANÇA PÚBLICA

O clamor por mais segurança nas áreas rurais é crescente, dada a escalada 
da violência e da criminalidade, não sendo possível atribuir-lhe menos 
importância em relação à urbana. Trata-se apenas de abordar corretamente as 
causas da expressão rural e urbana da violência e da criminalidade para o seu 
enfrentamento. A segurança nas áreas rurais requer estratégias que considerem 
as	especificidades	de	sua	configuração	e	relações	sociais	de	maior	proximidade	
entre as forças policiais e os produtores, propiciando interação, ação preventiva 
aos delitos e agilidade no atendimento das ocorrências. 
O	enfrentamento	da	situação	indica	a	necessidade	de	estreitamento	das	relações	
comunitárias e de vizinhança, de modo que os produtores rurais conheçam seus 
vizinhos, saibam da sua rotina e estejam atentos aos casos de comportamentos 
suspeitos e anormalidades. Isso significa a formação de redes comunitárias 
como instrumentos de informação, orientação e participação social para a 
segurança. Outros componentes fundamentais desse processo são a confiança 
mútua, o comprometimento e a parceria com a sociedade. 
Um	dos	aspectos	que	contribui	para	a	deterioração	das	condições	de	segurança	
das áreas rurais é a presença de traficantes de drogas, principalmente nos 
municípios próximos à capital e nas maiores cidades. Na avaliação dos 
produtores esse tipo de crime contribui para a violência no campo e traz elevados 
prejuízos financeiros para a categoria. A situação requer medidas emergenciais 
como a implantação de uma unidade de inteligência de investigação específica 
para a zona rural e a adoção de estratégias de formação e prevenção, como a 
ampliação da PROERD - Programa Educacional de Resistência às Drogas e à 
Violência para as escolas da zona rural.
Além disso, deve haver um trabalho preventivo com a identificação, 
georreferenciamento, catalogação e registro fotográfico das propriedades, 
maquinário e dos funcionários, de modo que esses registros deem suporte a um 
sistema de vigilância e patrulhamento preventivo. A estes elementos deve-se 
aliar um banco de dados de roubos e furtos de animais e outros nas áreas rurais. 
Na	prática,	o	que	se	propõe	é	que	se	constitua	uma	força	de	patrulhamento	
rural,	dotada	de	informações	e	atuando	de	forma	proativa.	
A implantação da patrulha rural é uma reivindicação do setor agropecuário 
que clama pela ação de policiais treinados, que tenham envolvimento com a 
comunidade, facilitando a identificação de pessoas estranhas e aproximando o 
policial do cidadão. A manutenção continuada do mesmo grupo de patrulheiros cria 
a familiarização, que passa a ocorrer de forma natural. A presteza no atendimento 
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é outro item que não pode ser negligenciado, os policiais têm que atender aos 
chamados. O foco deve estar na prevenção, com a promoção de blitz periódicas 
nas estradas vicinais, batidas em locais estratégicos e verificação das cargas que 
circulam pela região. Para isso os policiais deverão contar com o cadastro completo 
das propriedades, que inclui a atividade econômica, o número de moradores, de 
funcionários e de veículos, telefones de contato e o símbolo usado para marcar o 
gado. Para ser eficiente, o patrulhamento rural deve agir nas 24 horas do dia.
Também é possível pensar numa atuação efetiva dos municípios para prover a 
segurança dos produtores, com a criação de órgãos municipais de segurança, 
que nos municípios rurais poderia ter uma atuação mais especializada nesses 
crimes. Estas poderiam ser constituídas com o apoio do governo do estado. 
Além disso, a instalação de postos policiais nos distritos pode contribuir para o 
enfrentamento da criminalidade rural.

2.4 – MODERNIZAR AS INSTITUIÇÕES PARA VALORIZAR  
E DESENVOLVER O SETOR

2.4.1 - Valorizar a representatividade do setor

Para valorizar o setor agropecuário e fortalecer sua representatividade, a 
proposta da FAERN é que sejam fortalecidas (ou criadas, em alguns casos) as 
câmaras setoriais, como instâncias capazes de identificar oportunidades para 
o desenvolvimento das cadeias produtivas, articulando o setor privado e o 
setor	público	num	diálogo	organizado,	definindo	ações	prioritárias	de	interesse	
comum,	entre	todos	os	elos	das	cadeias	produtivas	que	a	compõem.
Como foros de caráter consultivo, pertencentes ao Conselho Estadual de 
Desenvolvimento Rural Sustentável - CEDRUS devem representar um 
compromisso efetivo do governo com o seu funcionamento permanente, 
atendendo aos princípios do dinamismo, desenvolvimento, qualidade, 
competitividade e harmonia. As Câmaras Setoriais deverão fomentar a melhor 
estruturação dos diferentes elos das cadeias produtivas, com paridade e a parceria 
na	proposição	de	ações	e	políticas,	favorecendo	o	desenvolvimento	equilibrado	
do segmento e da sociedade em médio e longo prazo e possibilitar a solução 
de conflitos por meio da negociação, cooperação e construção do consenso 
possível entre as partes. Essa institucionalidade representa a valorização do 
agronegócio e de seus componentes perante a sociedade potiguar.

INSTRUMENTOS DE FOMENTO

Um dos pilares estratégicos para o desenvolvimento da agropecuária do RN 
deve ser a atração de novos investimentos que fortaleçam os arranjos e cadeias 
produtivas. Neste processo, será de fundamental importância o Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Norte - PROADI, o qual 
deve ser reformulado para estimular a geração de riquezas e o desenvolvimento 

das	cadeias	importantes	para	o	estado.	A	Agência	de	Fomento	do	RN	–	AG	
também deve ser remodelada para que possa dar um apoio mais decisivo para 
a retomada da agropecuária, mediante a atração de investimentos estratégicos 
para completar os elos das cadeias produtivas relevantes. 
Importa ainda destacar que a estes dois instrumentos existentes deverá se aliar 
um adicional, a ser criado. Trata-se do Fundo de Aval para a Agropecuária, de 
suma importância para assegurar a atuação da Agência de Fomento do RN e 
apoiar a realização dos investimentos necessários.

2.4.2 – Coordenar as instituições para desenvolver a agropecuária

A estrutura institucional na agricultura é composta por alguns órgãos, com 
atribuições	 diferenciadas,	 desde	 a	 coordenação	 exercida	 pela	 Secretaria	 de	
Estado, a assistência técnica e extensão rural, passando pela pesquisa e pela 
defesa agropecuária. Além desses órgãos, há a instância que possibilita a 
interação	formal	com	os	beneficiários	que	é	o	Conselho	Estadual	–	CEDRUS.	
O importante é que haja uma ação articulada e integrada, de cada um, voltada 
para o projeto comum de retomada de uma trajetória de desenvolvimento da 
agropecuária potiguar.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - ATER

O Brasil é líder mundial na utilização de tecnologia agrícola, mas ela não chega 
às classes produtoras de menor renda. Existe enorme carência de profissionais 
capacitados para disseminar todo o conhecimento que o Brasil adquiriu com 
pesquisa e tecnologia. O baixo acesso à ATER é um dos principais fatores de 
pequena disseminação de conhecimento, e sem esse apoio homens e mulheres 
do campo não conseguem acompanhar os avanços proporcionados pela 
pesquisa e pela tecnologia. O desafio que se coloca é democratizar o uso da 
tecnologia e levá-la ao campo, aplicando resultados da evolução proporcionada 
pela pesquisa agropecuária onde há demanda.
Os dados do Censo Agropecuário 2017 indicam que a cobertura da ATER no 
RN está bastante restrita, sendo pouco superior a 16%, o que consideradas as 
condições	da	agropecuária	potiguar	nos	últimos	anos,	pode	estar	na	raiz	do	
seu enfraquecimento. Certamente o baixo atendimento por ATER é um dos 
fatores para que a seca dos últimos anos tenha deixado marcas tão profundas. 
Em termos de atendimento aos produtores, os índices do RN situam-se acima 
da média da região Nordeste, mas pouco abaixo da média nacional (Tabela 
4). A comparação dos dados recentes com o censo anterior (de 2006) indicam 
uma redução da ATER em nível nacional, uma vez que a cobertura nacional 
era de 22%. Do mesmo modo, há uma retração na região Nordeste, que em 
2006 era de 8,38%. No RN esse decréscimo foi muito mais pronunciado, já que 
ocorreu uma redução de 22,1% para 16,08%, o que significa que mais de oito mil 
estabelecimentos do estado deixaram de contar com essa prestação de serviços.
Dentre os provedores o governo (Emater/RN) ainda se mantém como o 
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principal, sendo responsável por mais da metade do atendimento realizado, 
mas a restrita oferta desse serviço faz com que mais de um terço dos 
estabelecimentos atendidos tenham sua própria ATER, buscando mecanismos 
próprios para suprir suas necessidades de assistência técnica. A origem da 
ATER no RN em alguma medida difere do quadro geral que ocorre no país, 
onde as cooperativas aparecem como um ente provedor importante, assim 
como o Sistema S apresenta crescimento na participação, notadamente no 
âmbito nacional.

A Emater/RN já ocupou lugar de destaque no cenário nacional, sendo 
considerada pela capacidade de captação de projetos e recursos e pela ação 
integral na promoção do desenvolvimento rural. O quadro atual de baixa 
cobertura	 e	 deficiência	 no	 atendimento	 indica	 a	 necessidade	 de	 ações	 para	
alterar esse cenário e auxiliar os produtores rurais no acesso permanente ao 
conhecimento e a novas tecnologias. Os problemas estruturais de pessoal e 
financiamento da Emater sempre existiram. Para sua superação é necessário 
combinar gestão profissionalizada, criatividade e capacidade de buscar 
financiamento, cobrança por resultados baseada em indicadores e busca 
pela inovação. O novo governo do estado precisa assumir a liderança de um 
processo no âmbito estadual, de construção de um sistema que envolva os 
vários prestadores de serviços de ATER, em parceria, incluindo os integrantes 
do	Sistema	S,	instituições	privadas	e	organizações	não	governamentais.	
O processo a ser desenvolvido deve organizar a oferta de serviços de ATER, 
trabalhar decisivamente na busca de financiamento e projetar a ampliação 
do atendimento, com ATER de qualidade. A ANATER, além de outros 
demandantes do serviço de ATER no âmbito do governo federal podem 
representar importantes possibilidades de captação de recursos, desde que a 
Emater esteja adequadamente estruturada para atender as necessidades de 
cada demandante, em convergência com os interesses do desenvolvimento da 
agropecuária potiguar. 
A reorganização da Emater para atender aos desafios que se apresentam deve 
contemplar a adequação de sua estrutura, a realocação de pessoas envolvidas 
com as atividades-meio para as atividades-fim e liberação de tempo dos técnicos 
alocados nos escritórios do interior, atualmente destinados para a burocracia, 
para que possam ampliar o atendimento aos agricultores nas propriedades. 

Tabela 4. Recebimento de ATER e origem do provimento desse serviço

Brasil
Região

UF 

ATER Origem da assistência técnica e extensão rural (em %)

Com
atendimento Cobertura Acesso Cobertura 

% banda larga discada por 
linha

internet 
móvel

Brasil 1.007.036 19,86 36,71 31,37 24,97 7,60 23,02

Nordeste 172.997 7,45 55,60 25,87 8,45 2,34 15,61

RN 10.195 16,08 53,69 34,04 5,02 3,80 13,82

Totais superiores a 100% quanto a origem de ATER se justificam pelo fato de o produtor receberesse serviço de mais de uma origem
Fonte: IBGE - Censo Agropecuário 2017
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Também é preciso pensar na reposição, ao menos de parte, do grande número 
de técnicos aposentados recentemente. 
Outro caminho para a ampliação da ATER no RN é estimulando a maior 
participação dos municípios. A demonstração do montante de recursos que 
uma ação articulada de ATER é capaz de mobilizar para as economias locais 
pode representar um fator de estimulo para fazer crescer a ação municipal 
em ATER. Os municípios podem ter alguma forma de compartilhamento dos 
custos, bem como na criação de mecanismos diferenciados de contratação de 
técnicos e financiamento do serviço (como já ocorre em outros estados), tendo 
clareza que o retorno econômico propiciado será compensador. A criação da 
residência agronômica em extensão rural pode ser outro mecanismo inovador, 
dadas	 as	 instituições	 de	 ensino	 com	 cursos	 relevantes	 na	 construção	 do	
desenvolvimento rural sustentável que existem no RN (com destaque para a 
UFRN, UFERSA e as unidades do IFRN distribuídas pelo estado).
A ampliação do atendimento por ATER deverá considerar todas as 
possibilidades, incluindo sinergias que possam ser criadas no âmbito do próprio 
estado, como por exemplo, com o RN Sustentável, para o atendimento dos 
projetos nas áreas rurais. 
Além de ampliar a disponibilidade da prestação de serviços de ATER, 
é de fundamental importância estabelecer um processo objetivo de 
acompanhamento e avaliação de seus resultados junto aos agricultores, 
atribuindo responsabilidades e premiando os agentes que conseguem melhorar 
o desempenho das unidades produtivas.

PESQUISA E INOVAÇÃO

O RN apresenta importantes carências em termos de pesquisas aplicadas às 
necessidades	 dos	 produtores	 rurais,	 como	 atestam	 reivindicações	 de	 setores	
como a mandioca, cana-de-açúcar, fruticultura, pecuária, floricultura e outros, 
que poderiam obter melhor produtividades se contassem com pesquisas voltadas 
para	a	utilização	de	variedades	adequadas	às	suas	condições	climáticas.	Além	
disso,	 esses	 segmentos	 também	 se	 ressentem	 da	 descontinuidade	 nas	 ações	
de pesquisa, como ocorreu com a mandioca na região de Vera Cruz poucos 
anos atrás. As pesquisas realizadas foram interrompidas e os produtores foram 
privados do acesso aos seus resultados. Realizadas as pesquisas, nem sempre são 
empreendidas	ações	de	apropriação	das	novas	tecnologias	pelos	agricultores,	
com unidades demonstrativas e outras formas. 
É essencial aprimorar e articular o funcionamento dos órgãos responsáveis pela 
pesquisa, inovação e sua disseminação aos agricultores como a EMPARN, 
EMATER, e criar mecanismos que promovam a sua atuação conjunta, bem 
como a sua cooperação com as universidades que atuam em áreas correlatas 
ao desenvolvimento rural. 
O estado tem que coordenar esse processo da pesquisa agropecuária e buscar 
novas fontes de financiamento em articulação com a Fundação de Amparo à 
Pesquisa	–	FAPERN,	de	modo	que	a	pesquisa	agropecuária	tenha	prioridade	

na aplicação dos recursos direcionados para esta finalidade. Essa articulação 
interinstitucional	deve	possibilitar	a	estruturação	de	um	“sistema”	voltado	para	
a pesquisa, extensão, assistência técnica e inovação, que funcione em sintonia 
com	a	defesa	agropecuária	e	organizações	de	representação	dos	produtores,	de	
modo	a	melhor	captar	suas	necessidades	e	poder	desenvolver	ações	permanentes	
de apropriação de novas tecnologias pelos produtores rurais. Com isso será 
possível obter à elevação da produtividade e inovação dos principais setores de 
interesses econômicos da agricultura, tais como a carcinicultura, fruticultura, 
pecuária, apicultura, etc.

DEFESA AGROPECUÁRIA

A produção agropecuária é fundamental para a segurança alimentar da 
população. O IDIARN é o órgão com a missão de exercer a defesa e inspeção 
agropecuária, assegurando a oferta de produtos de qualidade, contribuindo 
para a preservação da saúde pública, do meio ambiente e o aumento da 
competitividade dos produtos de origem animal e vegetal produzidos no RN, 
de forma continuada. Para isso, deve atuar na vacinação e na realização de 
atividades que garantam a qualidade dos produtos de origem animal e vegetal, 
como a proteção das fronteiras estaduais para prevenir a entrada de pragas e 
doenças exóticas.
A ação do governo do estado na defesa agropecuária tem se mostrado insuficiente 
e alvo de insatisfação por parte dos produtores. As críticas referem-se à omissão 
no exercício de atividades rotineiras de fiscalização por parte do IDIARN, em 
diversos setores. Esta omissão é motivada pela insuficiência de pessoal técnico 
e administrativo, pela reduzida infraestrutura física (computadores, veículos, 
móveis, etc.) e pelos parcos recursos de custeio da autarquia. O RN possui 
diferenciais relevantes que podem contribuir para fomentar o desenvolvimento 
da agropecuária, em tempos que se ampliam as barreiras sanitárias.
Em termos de produção vegetal o Rio Grande do Norte há algum tempo 
possui uma área livre da mosca-das-frutas, permitindo a exportação de melão, 
melancia e abóbora para os EUA, Chile e MERCOSUL. Também possui dois 
acordos bilaterais com os EUA para exportar mamão e manga.  
Na produção animal, há alguns anos o RN conquistou a condição de área 
livre de aftosa. Porém, para preservar essas conquistas, alem de não perder e 
ampliar mercados, é fundamental que ocorra a adesão ao Sistema Brasileiro de 
Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA), que integra o Sistema 
Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA), do MAPA. A 
implantação do SISBI-POA permitirá ao estado produzir alimentos derivados 
de origem animal, como a carne de sol, o queijo de coalho e outros com a 
certificação de qualidade e inocuidade dos produtos de origem animal com 
equivalente aos serviços de inspeção federal, permitindo que esses produtos 
possam ser comercializados em outros estados.
Pela natureza de suas atividades, a alocação dos recursos necessários para 
a atuação do IDIARN deve ser feita de forma contínua. Também é preciso 
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criar uma rede de laboratórios credenciados através de parcerias com as 
Universidades e laboratórios privados, enquanto o Governo do Estado não 
consegue dispor de seus laboratórios oficiais. Devem ser assegurados recursos 
para	a	realização	de	ações	de	educação	sanitária	junto	aos	produtores,	dentre	
outras	que	garantam	a	continuidade	das	ações	de	prevenção	de	doenças	animais	
e	pragas	vegetais,	e	do	uso	correto	dos	insumos	e	das	condições	de	produção.

FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA - FUNAGRO

O Fundo de Defesa Agropecuária do RN, organização associativa civil 
sem	fins	lucrativos,	voltada	para	cobrir	situações	emergenciais	da	produção	
agropecuária	 em	 termos	 sanitários,	 foi	 instituído,	no	 entanto,	 não	dispõe	
de recursos para atuar quando isso se fizer necessário. No processo de 
regulamentação da cobrança de taxas pelo IDIARN será preciso definir 
um percentual a ser destinado ao Funagro, de modo a compor suas receitas 
e possibilitar sua atuação, quando necessária.
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A IMPORTÂNCIA 
DA FRUTICULTURA 
POTIGUAR
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3 - A IMPORTÂNCIA DA FRUTICULTURA 
POTIGUAR
A fruticultura irrigada foi a responsável por inserir o RN no mapa da produção 
agrícola	brasileira.	 Inobstante	as	 condições	climáticas,	 as	principais	 culturas	
cultivadas com irrigação apresentam trajetória recente de relativa estabilidade 
da	área	plantada,	 crescimento	da	produção	colhida,	pequenas	oscilações	na	
produtividade das culturas, com algum crescimento do valor da produção. As 
tabelas e gráficos apresentados a seguir, permitem analisar com mais detalhes 
o comportamento das culturas.
Em termos de área plantada, se observa queda significativa na área de coco 
e de abacaxi, compensada parcialmente, ao longo dos anos, pelo crescimento 
da área de melão. Banana, mamão e manga apresentam estabilidade na área 
plantada	(Tabela	5	e	Gráfico	3).

 

Com respeito à quantidade produzida, após queda em 2013, observa-se um 
crescimento a partir de 2014, mais significativo no melão. Verifica-se que no 
coco, mesmo com a redução importante da área plantada a produção voltou 
aos patamares de 2012, indicando ganhos de produtividade. O abacaxi 
apresenta redução importante, enquanto o mamão apresenta evolução e a 
manga estabilidade (Tabela 6 e Gráfico 4).

No que concerne à produtividade, a trajetória de queda para o abacaxi é 
compensada pela ascendente do mamão. Nas outras culturas, observa-se uma 
estabilidade	(Tabela	7	e	Gráfico	5).

Tabela 5. Área plantada das principais culturas frutícolas do RN no período 2012 - 2016, em hectares

Principais culturas 
da fruticultura

ANOS

2012 2013 2014 2015 2016

Abacaxi 4.691 2.986 3.128 2.637 2.429 

Banana 5.311 5.200 5.830 5.421 5.191 

Coco 20.384 19.186 17.168 16.655 14.707 

Mamão 2.475 2.213 2.212 2.149 2.348 

Manga 2.880 2.704 2.899 2.819 2.917 

Melão 9.062 8.900 8.260 9.959 13.183 

Total 44.803 41.189 39.497 39.640 40.775 

Fonte: IBGE – Pesquisa Agrícola Municipal (PAM)

Fonte: IBGE – Pesquisa Agrícola Municipal (PAM)

Gráfico 3. Evolução da área plantada das principais culturas frutícolas no RN, no período 2012 - 2016 (em hectares)
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Tabela 6. Volume produzido pelas principais culturas frutícolas do RN, no período 2012 - 2016, em toneladas

Principais culturas 
da fruticultura

ANOS

2012 2013 2014 2015 2016

Abacaxi  125.551  112.896  101.740  72.453  63.097 

Banana  147.129  148.304  171.061  159.335  155.014 

Coco  62.293  57.128  56.904  56.261  62.504 

Mamão  71.293  69.925  69.956  67.844  94.740 

Manga  38.167  38.115  42.637  42.194  43.325 

Melão  260.782  254.530  232.575  271.361  354.793 

Total  705.215  680.898  674.873  669.448  773.473 

Fonte: IBGE – Pesquisa Agrícola Municipal (PAM)
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Fonte: IBGE – Pesquisa Agrícola Municipal (PAM)

Gráfico 4. Evolução da produção das principais culturas frutícolas no RN, no período 2012 - 2016 (em toneladas)
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No que concerne ao valor da produção, a trajetória dos últimos anos indica 
crescimento para a banana, o mamão e o melão. Enquanto a manga apresenta 
queda, as demais culturas denotam uma tendência para a estabilidade (Tabela 
8 e Gráfico 6).

A análise do conjunto dos dados apresentados revela que a despeito do 
pouco apoio governamental recebido, a fruticultura do estado consegue 
realizar importante geração de riquezas. Algumas culturas com maior grau 
de tecnificação apresentam importante desempenho, como ocorre com o 
melão. A banana e o mamão também revelam bons índices. O que se 
verifica é que há significativo potencial para crescimento em culturas como 
denotam os dados do coco. A disponibilidade de tecnologia e inovação, 
assim como a presença no estado de agroindústrias poderia fortalecer 
essa produção. Entende-se que dificilmente a Emater teria capacidade de 
disponibilizar assistência técnica com o grau de especialização requerida 
pela fruticultura mais especializada, no entanto, uma coordenação 
adequada poderia ampliar a disponibilidade de técnicos melhor preparados 
para atender as demandas do setor.

3.1 – FRUTICULTURA IRRIGADA

A produção de frutas irrigadas no RN mantém sua trajetória independente dos 
períodos de secas prolongadas, apresentando em alguns casos expansão da área 
cultivada. As frutas, como o melão, a banana e o abacaxi, utilizam sistemas de 
produção que são intensivos na utilização de capital e estão direcionados para 
um mercado globalizado, seguindo, portanto, a lógica de internacionalização 
da agricultura, com a forte presença de capital estrangeiro. 
A fruticultura irrigada se mantém como importante geradora de divisas e 
ocupação, mas o polo fruticultor que já ocupou importantes áreas na região 
de Baraúnas e Mossoró (melão), Ceará Mirim e São José do Mipibu (mamão), 
Touros e Ielmo Marinho (abacaxi) e Vale do Assú (melão, banana, manga, 
coco e outras), perdeu potencial de geração de renda e trabalho. 
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Fonte: IBGE – Pesquisa Agrícola Municipal (PAM)

Gráfico 5. Evolução da produtividade das principais culturas frutícolas no RN, no período 2012 - 2016 (em toneladas por hectare)

Tabela 7. Produtividade das principais culturas frutícolas do RN, no período 2012 - 2016, em toneladas por hectare

Principais culturas 
da fruticultura

ANOS

2012 2013 2014 2015 2016

Abacaxi  26.781  37.808  32.526  27.476  25.977 

Banana  27.734  28.597  29.412  29.425  30.241 

Coco  3.059  2.979  3.325  3.381  4.257 

Mamão  34.676  31.770  31.654  31.570  40.713 

Manga  13.271  14.164  14.779  15.129  15.085 

Melão  28.778  28.712  28.157  27.385  26.913 

Fonte: IBGE – Pesquisa Agrícola Municipal (PAM)

Tabela 8. Valor da produção das principais culturas frutícolas do RN, no período 2012 – 2016 (em mil R$).

Principais culturas 
da fruticultura

ANOS

2012 2013 2014 2015 2016

Abacaxi  114.763  158.127  116.332  106.464  109.509 

Banana  74.805  86.678  118.529  105.514  159.752 

Coco  20.898  22.028  30.599  23.703  38.329 

Mamão  56.362  41.242  38.759  46.312  72.259 

Manga  26.015  24.092  30.589  32.451  33.809 

Melão  221.232  227.080  189.432  211.415  282.170 

Total  514.075  559.247  524.240  525.859  695.828 

Fonte: IBGE – Pesquisa Agrícola Municipal (PAM)
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Gráfico 6. Evolução do valor da produção das principais culturas frutícolas no RN, no período 2012 - 2016 (em mil R$).
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Há alguns anos o estado perdeu importantes empreendimentos nessa área, 
como a Frunorte, Maisa, Nolem, Caliman, Gaia, Directivos e Del Monte 
Fresh Produce Brasil, dentre outras. Essas perdas podem ser atribuídas a 
diferentes fatores, como impostos de exportação cobrados em alguns países, 
o	“custo	Brasil”,	o	endividamento	e	a	redução	da	disponibilidade	de	recursos	
hídricos,	 que	 ocorreu	 em	 determinadas	 regiões.	 Mas,	 além	 disso,	 houve	
pouca	proatividade	e	sensibilidade	de	gestões	estaduais	para	com	os	anseios	e	
necessidades do setor. Nesse contexto, muitos produtores se ressentem de um 
ambiente pouco favorável ao empreendedorismo no setor agropecuário, em 
comparação inclusive com outros estados da região Nordeste. Nesta situação, 
o	que	se	espera	do	governo	estadual	são	gestões,	em	diferentes	frentes	para	
fomentar essa atividade econômica e atrair novos investidores. A capacidade 
de	atração,	de	construir	soluções	criativas,	a	articulação	de	iniciativas	aptas	
a consolidar cadeias, minimizar perdas e a demonstração de interesse em 
encontrar novos caminhos, pode significar a diferença entre a atração 
de novos investidores, a continuidade ou o fim das atividades no estado. 
Efetivamente,	as	últimas	gestões	estaduais	não	têm	demonstrado	capacidade	
de interlocução com os setores produtivos para superar impasses em prol do 
desenvolvimento estadual. 
A agricultura irrigada é grande geradora de empregos, portanto, deve ser 
devidamente	 valorizada.	 Normalmente	 as	 empresas	 agrícolas	 dispõem	 de	
alguma capacidade própria para resistir e superar dificuldades, mas elas não 
podem prescindir de todo o apoio que puderem angariar. Poucas empresas 
de grande porte continuam operando e gerando empregos diretos no RN, 
apesar de sua condição relativamente privilegiada, em recursos naturais 
e infraestrutura. O Vale do Rio Açu, por exemplo, tem suas áreas 100% 
energizadas e disponibilidade de recursos hídricos, mas poucas áreas em 
produção. A subutilização de seu potencial é consequência da ineficácia do 
governo em buscar empresas e empreendimentos para se instalarem no estado, 
exercerem suas atividades e gerarem emprego e riquezas em solo potiguar.

3.2 - PROJETO BAIXO-AÇU

O	 Projeto	 Baixo-Açu	 (também	 denominado	 Distrito	 Irrigado	 Baixo-Açu	 –	
DIBA)	 está	 operando	 atualmente	 apenas	 a	 1ª	 etapa,	 e	 em	 70%	 do	 previsto,	
totalizando cerca de dois mil hectares em produção. A 2a etapa está na fase de 
recuperação da infraestrutura, para que possa entrar em produção. Enquanto 
isso, sua gestão se mantém comprometida, uma vez que o custo fixo do seu 
funcionamento tem de ser arcado por apenas uma parcela de irrigantes, em 
relação	 ao	 projetado.	 Esses	 custos	 representam	 65%	 do	 total	 arrecadado,	
limitando	os	recursos	para	a	realização	de	ações	preventivas	e	modernização.	
A dinamização do DIBA é fundamental para o desenvolvimento da 
fruticultura no estado, e esta ação está associada ao equacionamento do 
binômio recuperação da estrutura da 2a etapa (em curso) e regularização 
fundiária, assegurando segurança jurídica e acesso ao crédito aos produtores. 

É preciso institucionalizar a concessão do título para quem efetivamente 
produz no lote, bem como a exclusão daqueles que não plantam nas suas áreas, 
mediante a utilização de mecanismos ágeis, que assegurem o dinamismo e a 
continuidade da produção.

3.2.1 – Propostas para impulsionar o setor

A existência do DIBA possibilita atuar na atração de empresas especializadas 
em produção irrigada para o estado. Além de empresas que atuem na 
fruticultura, estimulando o crescimento da área plantada principalmente com 
melão, manga, banana, coco e abacaxi, principais produtos desse cluster, deve-
se tentar atrair outros segmentos capazes de reforçar o arranjo produtivo da 
fruticultura, inclusive empresas capazes de suprir as necessidades de insumos, 
fertilizantes, embalagens, equipamentos, etc.

3.3 - CAJU

De acordo com dados do IBGE (2016) o Rio Grande do Norte possuía 96.120 
ha	da	cultura.	Entre	2011	e	2015	essa	área	decresceu	em	30%,	como	reflexo	
das secas e do aumento da incidência de pragas e doenças. Os dados recentes, 
publicados	pelo	Censo	Agropecuário	2017	indicam	3.350	estabelecimentos	
na	produção	de	caju	(fruto)	com	produção	de	12.733,593	toneladas	e	mais	
4.331	 estabelecimentos	 (com	 mais	 de	 50	 pés	 em	 30/09/2017)	 e	 produção	
de	 5.477	 toneladas	 de	 castanha.	 Em	 2016	 as	 exportações	 da	 amêndoa	 da	
castanha de caju da região Nordeste voltaram a crescer, apesar de não terem 
retornado ao patamar de 2011, mas para o RN representaram 11,43% das 
exportações	do	agronegócio.	Esses	dados	reforçam	a	 importância	do	caju,	
não só do ponto de vista econômico, como social, ao complementar a renda 
do agricultor com um fluxo monetário na fase do ano na qual praticamente 
não existe outra produção.
Atualmente a questão primordial para a atividade é superar o desafio da baixa 
produtividade dos pomares e ampliar a oferta de matéria-prima para o setor 
industrial, de modo a recuperar a competitividade no mercado mundial. A 
castanha de caju sempre foi um cultivo tradicional das áreas de sequeiro, mas 
sua	produção	vem	sendo	transformada	pela	introdução	crescente	de	inovações	
técnicas e inserção na lógica de um mercado globalizado.

3.3.1 – Ações para melhorar o desempenho da cadeia

A melhoria da situação dos produtores passa pela adequação das linhas de 
crédito ao perfil do produtor, considerando os projetos de investimento, as 
necessidades dos produtores em relação à escala de produção e a melhoria 
da qualidade do produto. A ampliação da escala de produção, por meio de 
expansão de área e aumento de produtividade, são cruciais para aumentar a 
renda do produtor e gerar um produto de melhor qualidade. 
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É	fundamental	desenvolver	ações	que	promovam	a	recuperação	dos	cajueirais,	
inclusive mediante a substituição de copas da cultura tradicional pelo caju anão 
precoce, desde que essa ação seja acompanhada da perspectiva de o produtor 
adotar o pacote tecnológico completo, contando com assistência técnica e apoio 
para obtenção de crédito, assegurando desta forma que os incrementos de 
produtividade ocorram de fato. Destaque-se que apenas 30% da área plantada 
têm viabilidade para a substituição de copa. A ampliação da receita da cultura 
também pode ser obtida com um melhor aproveitamento do pedúnculo.
O principal entrave da indústria processadora reside na perda sistemática de 
produtividade, fenômeno impulsionado, sobretudo, por fatores climáticos. No 
contexto da economia local, o setor enfrenta outro grave problema, a carência 
de investimento em inovação tecnológica. 
A ampliação no grau de cooperativismo dos produtores pode criar mecanismos 
para que haja uma distribuição dos ganhos de forma mais igualitária na cadeia, 
uma vez que a indústria e os intermediários se apropriam das maiores margens 
de lucro, limitando o setor produtivo na sua capacidade de investimento 
para aumentar seus níveis de produção. A descapitalização do produtor se 
evidencia na incapacidade de realizar novos investimentos e o plantio de novas 
áreas. Além disso, outra medida importante seria a criação de um sistema 
que	reduzisse	a	assimetria	de	informações	entre	produtores,	intermediários	e	
industriais, principalmente sobre a evolução dos preços internacionais.
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4 – AGRICULTURA TRADICIONAL 
 E CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO
As culturas tradicionais como milho, mandioca e feijão ainda se mantém 
estruturadas no estado segundo a lógica da produção de excedentes voltada 
para os mercados locais e regionais. Desta forma, vem apresentando redução 
progressiva das áreas de produção, principalmente nos períodos de maior 
escassez de chuvas, conforme demonstram a Tabela 9 e o Gráfico 7.

No	 entanto,	 essas	 reduções	 não	 podem	 ser	 creditadas	 exclusivamente	 aos	
fatores climáticos, havendo forte influência do escasso incremento de melhorias 
no	 nível	 técnico	 de	 produção,	 capazes	 de	 responder	 as	 crescentes	 reduções	
dos ganhos líquidos por unidade de área. A Tabela 10, contendo os dados de 
produtividade dessas culturas, aponta queda ou estagnação na produção por

O fator climático, apesar de não ser o único, deve ser considerado, sobretudo, 
nas	 regiões	 de	 maior	 vulnerabilidade,	 com	 interferência	 direta	 na	 redução	
drástica da produção agrícola. Os reduzidos níveis de precipitação pluviométrica 
na região Central, Seridó e parte do Oeste, associado a práticas promotoras 
da degradação ambiental têm potencializado a ocorrência da desertificação, 
reduzindo	a	capacidade	produtiva	dessas	 regiões,	afetando	 toda	a	atividade,	
inclusive a produção das culturas tradicionais.
Em síntese, a retomada da agricultura no estado não está vinculada unicamente 
às	questões	climáticas,	devendo	considerar	a	necessidade	de	incorporação	de	
tecnologias	e	inovações	que	possibilitem	a	melhor	convivência	com	o	semiárido,	
mas, principalmente, contar com políticas específicas adequadas ao contexto 
social e ambiental de cada território.

4.1 – A CANA-DE-AÇÚCAR VAI ABRIR ESPAÇOS PARA NOVOS SISTEMAS 
PRODUTIVOS

A cultura da cana-de-açúcar sofre o impacto do processo de reestruturação 
das agroindústrias processadoras no estado. O cenário de crise da produção 
da cana-de-açúcar no RN vem se agravando nos últimos anos em face de 
secas consecutivas e do fechamento de usinas, além da inadimplência e atraso 
de algumas delas no pagamento dos fornecedores e na baixa remuneração 
oferecida pela matéria-prima. Ademais, a contínua incorporação de técnica 
e	 inovação	 aos	 processos	 produtivos	 limita	 as	 condições	 para	 viabilidade	
dos processos agroindústrias que, aliado aos custos de transporte entre as 
áreas produtoras de matéria-prima e as unidades processadoras, são fortes 
influenciadores da produção.
Não estão disponíveis os dados da PAM sobre área plantada para a cana-
de-açúcar nos anos de 2017 e 2018. No entanto, estimativas feitas com base 
na	produção	apontada	pelo	Censo	Agropecuária	2017	–	dados	preliminares	
e na produtividade do ano de 2016, último disponível, indicam uma área 
plantada de pouco mais de 20 mil hectares, o que significa uma queda de 
cerca de 2/3 do total. 
As	áreas	de	cana	no	estado	tendem	a	se	restringir	a	algumas	regiões,	vinculadas	
a	determinada	unidade	agroindustrial	com	condições	especiais	de	produção	e	
geração de energia elétrica, que otimizem seus custos. Além disso, parcela 
pequena de produtores se manterá como fornecedores para a indústria de 
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Gráfico 7. Evolução da área plantada as principais culturas de sequeiro no RN, no período 2010 – 2016, em hectares.

Tabela 9. Área plantada com as principais culturas de sequeiro no RN, no período 2010 - 2016, em hectares.

Principais culturas
ANOS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Feijão  38.211  70.063  22.927  37.258  44.212  43.712  36.693 

Mandioca  30.509  25.714  31.025  8.084  15.791  14.944  10.465 

Milho  30.847  73.777  23.205  42.761  47.897  42.915  36.866 

Cana  65.326  59.463  71.300  66.171  65.912  59.491  60.489 

Fonte: IBGE – Pesquisa Agrícola Municipal (PAM)

Tabela 10. Produtividade das principais culturas de sequeiro no RN, no período 2010 - 2016, em quilogramas por hectares.

Principais culturas
ANOS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Feijão  422  493  293  463  412  293  293 

Mandioca  11.195  11.868  8.111  10.054  10.486  10.046  9.367 

Milho  400  661  402  622  562  375  382 

Cana  60.655  60.238  59.863  57.570  59.182  62.603  59.846 

Fonte: IBGE – Pesquisa Agrícola Municipal (PAM)
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aguardente (principalmente a Ypióca). No estado, a tendência é de liberação 
de áreas tradicionais de plantio de cana, principalmente na região de Ceará-
mirim para outras atividades mais rentáveis, como a pecuária. 

4.2 – A MANDIOCA PODE SER UM EXEMPLO DE COMO DESENVOLVER 
UMA REGIÃO

O cultivo da mandioca é um dos mais importantes para a geração de renda pelos 
pequenos produtores, sendo praticada em 10.724 estabelecimentos do RN e gerando 
uma	produção	de	259.458,330	toneladas	(Censo	Agropecuário	2017).	Apesar	de	sua	
ocorrência	por	quase	todo	o	território	potiguar,	as	microrregiões	do	Agreste,	Potengi,	
Mato	Grande	e	Zona	da	Mata	apresentam	os	municípios	com	as	maiores	produções.	
A região que compreende os municípios de Vera Cruz, São José do Mipibu, Monte 
Alegre, Bom Jesus, Boa Saúde e Macaíba se destaca, não só como um polo de 
produção agrícola diversificada (batata, feijão verde, inhame e mamão), mas que 
na cadeia da mandioca apresenta atributos que permitiriam desenvolver um arranjo 
produtivo local dinâmico em torno da sua produção primária e processamento. 
Antes da seca a região detinha mais de 40 unidades de processamento da mandioca, 
mas muitas fecharam nos últimos anos, estando em funcionamento entre 20 a 
25	 estabelecimentos	 para	 produção	 da	 farinha,	 goma,	macaxeira	minimamente	
processada (em roletes e palitos), possuindo ainda potencial para desenvolver outros 
produtos,	como	o	“chips”	e	biscoitos,	dentre	outros.	As	áreas	de	produção	de	sequeiro	
foram praticamente extintas, restando a produção irrigada. Considerando apenas o 
município de Vera Cruz, a produção é de no mínimo 200 toneladas ao mês.
O principal atributo do polo é a qualidade diferenciada da sua produção, que padece 
na concorrência com empacotadores que realizam misturas, gerando produtos de 
qualidade inferior com preços reduzidos. Este cenário indica a possibilidade de criar 
um processo de certificação de origem do produto, valorizando a produção local.
Temos, neste caso, o agrupamento de atividades que, independentemente do 
tamanho das unidades produtivas e da natureza daquilo que é desenvolvido, 
apresentam elementos de sustentabilidade, adquiridos pelo fortalecimento das 
inter-relações	entre	os	produtores	e	sua	relativa	capacidade	de	se	desenvolver	e	
absorver	inovações	tecnológicas.	

4.2.1 – Estruturar o cluster e certificação de origem podem ser um novo 
caminho

Para valorizar todo o cluster e agregar valor para todos os integrantes do arranjo 
produtivo, a melhor perspectiva seria a de estabelecer uma certificação de 
origem, para a produção local. Neste sentido, algumas propostas permitiriam 
avançar nessa direção.
•	 Realizar	ação	de	conscientização	do	setor	para	a	importância	de	regularizar	

a situação de seus funcionários, demonstrando aos empreendedores as 
alternativas de tributação existentes atualmente, como o Simples;

•	 Intensificar	a	fiscalização	das	embaladoras	que	não	têm	produção	própria	

e	realizam	a	mistura	com	farinhas	de	baixa	qualidade,	sem	condições	de	
higiene, e fazem a rotulagem de forma inadequada.

•	 Utilizar	 a	 política	 tributária	 para	 favorecer	 a	 produção	 local,	 mediante	
a taxação dos produtos que vêm de outros estados, desestimulando a 
possibilidade de realizar a mistura com produtos de menor qualidade;

•	 Instalar	na	região	um	laboratório	para	análise	da	composição	da	farinha.	
Atualmente, os produtores enviam seu produto para que esta análise seja 
realizada em laboratório no Ceará; 

•	 Desenvolver	um	programa	de	incentivo	para	a	produção	nos	mesmos	moldes	
dos existentes em outros estados da região Nordeste, com incentivo aos 
produtores para retomada da produção pós-seca (variedades mais produtivas 
e adubo para o plantio, por exemplo). Este também deve contemplar 
pesquisas	de	variedades	mais	adequadas	às	condições	locais.

4.3 - VIVER BEM NO SEMIÁRIDO

O semiárido é um espaço geográfico dotado de complexidades socioeconômicas 
e ambientais, dentre as quais é possível destacar a aridez do clima, a insuficiência 
e irregularidade na distribuição de chuvas, a temperatura elevada, a forte taxa 
de evaporação e a presença de solos pobres em matéria orgânica. Quando as 
chuvas são insuficientes ou irregulares para a produção e a subsistência das 
famílias ocorre a seca. A seca é, portanto, uma crise de produção de uma 
economia debilitada, que se caracteriza pela baixa produtividade e deficiente 
integração com mercados. Desconhecer essa complexidade gera políticas 
inadequadas	para	as	situações	de	seca.
Para que o produtor possa viver bem no semiárido é necessário que ele tenha 
a segurança de que, mediante a constatação da condição de seca prolongada, 
terá a garantia de segurança hídrica, atendimento emergencial em relação 
ao abastecimento alimentar para pessoas e animais, atendimento médico-
hospitalar e medidas de recuperação econômica e social da região atingida. 
As medidas têm de chegar aos atingidos na quantidade e na hora em que são 
necessárias, não podem chegar tarde, inviabilizando a atividade econômica, e 
tampouco, os procedimentos podem ser muito burocratizados. Um programa 
de emergência para mitigação dos efeitos das secas no território potiguar deve 
contemplar minimamente os seguintes aspectos:
•	 Distribuição	de	reserva	estratégica	de	forragem	para	as	propriedades	rurais	

atingidas;
•	 Acesso	à	linha	de	crédito	específica;
•	 Acesso	à	Assistência	Técnica	e	Extensão	Rural;
•	 Carro-pipa	específico	para	o	abastecimento	dos	rebanhos;
•	 Acesso	aos	estoques	de	milho	no	Programa	Venda	Balcão	da	CONAB;
•	 Possibilidade	de	aquisição	a	preços	subsidiados,	de	insumos	de	ração	(milho,	

soja, torta de algodão); 
•	 Garantia	 de	 renda	 mínima	 específica	 no	 período	 da	 seca,	 mediante	 o	

pagamento de benefícios do Garantia-Safra e do Bolsa Estiagem.
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Para que as medidas emergenciais sejam necessárias cada vez em menor 
escala, é preciso que sejam adotadas medidas de prevenção voltadas para a 
estruturação econômica dos produtores e das localidades. Essas medidas 
devem estar relacionadas às novas tecnologias de captação e armazenamento 
de água da chuva, ao manejo sustentado da caatinga, às tecnologias alternativas 
de produção, à governança participativa e à educação contextualizada. As 
medidas voltadas para o desenvolvimento sustentável do semiárido devem 
compreender:
•	 Infraestrutura	 hídrica	 dotada	 de	 malha	 de	 captação	 e	 distribuição	

capilar,	assegurando	que	as	populações	difusas,	assim	como	a	produção	e	
dessedentação de animais, utilizando as diversas tecnologias sociais; 

•	 Acesso	ao	crédito	rural	e	sementes	para	todos	os	agricultores,	bem	como	
a instituição de um seguro anual específico para a formação de reserva 
estratégica de forragem;

•	 Estruturação	da	assistência	técnica	e	extensão	rural	com	capacidade	para	
orientar os agricultores sobre a implantação de silos e de reservas estratégica 
de alimentação animal (silagem e feno) nas propriedades rurais

•	 Desenvolvimento	de	tecnologias	apropriadas	de	irrigação	que	melhorem	a	
eficiência hídrica, reduzam as perdas e estimulem o reuso de águas cinzas, 
em sistemas de abastecimento e irrigação;

•	 Cultivo	de	lavoura	xerófila,	espécies	como	palma	e	mandacaru,	essenciais	
para a manutenção dos rebanhos e a criação de animais de pequeno porte;

•	 Implantação	e	fortalecimento	de	institutos	de	pesquisa	regionais	integrados	
com a rede de extensão rural e capacitação tecnológica;

•	 Conservação	 da	 Caatinga,	 das	 variedades	 tradicionais	 da	 agricultura	
brasileira e de raças de animais adaptadas à aridez e ao solo locais; 

•	 Cooperação	científica	e	tecnológica	nacional	e	até	mesmo	internacional,	de	
modo que o Estado possa conhecer e se apropriar das melhores experiências 
de convivência com a seca. 

Este	conjunto	de	ações	deverá	ser	sistematizado	em	um	Projeto	de	Lei	Estadual	
de Bem Viver no Semiárido e Combate à Desertificação, incluindo a garantia 
de	dotações	orçamentárias	para	a	sua	efetiva	aplicação.	
Outra proposta é que seja estudada a possibilidade de reestrutura o Fundo 
Estadual de Combate à Pobreza (FECOP), de modo que haja participação 
dos	 produtores	 e	 suas	 organizações	 na	 sua	 gestão,	 possibilitando	 o	 acesso	
rápido e desburocratizado a pequenos recursos, direcionados para incrementos 
de infraestruturas produtivas, tais como a melhoria de cercas, bombas para 
pequenas	 irrigações,	 melhoria	 dos	 currais	 dos	 animais,	 equipamentos	 para	
criação de abelhas, beneficiamento da produção, produção de forragem, entre 
outras necessidades. O novo FECOP pode prever diversas fontes de recursos 
e estimular a maior participação das mulheres nas atividades econômicas da 
produção familiar. As mudanças devem ser feitas no sentido de que ele possa 
contribuir de forma mais decisiva com o processo de retomada da agropecuária 
potiguar e favoreça a construção de laços de solidariedade entre as pessoas, 
organizações	locais	e	comunidades.
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5 – APOIAR A PECUÁRIA PARA GERAR MAIS 
OCUPAÇÃO E RENDA

A pecuária é a atividade mais disseminada entre os estabelecimentos rurais 
potiguares. Segundo dados preliminares do Censo Agropecuário 2017 são 
38.104	estabelecimentos	com	757.945	cabeças,	distribuídas	por	todas	as	regiões	
do estado. Os municípios com maior concentração de rebanho são: Caicó, 
Jucurutu, Apodi, Santana do Matos, Augusto Severo, Nova Cruz, Ceará-Mirim, 
Caraúbas, Jardim de Piranhas e Taipu que somados tem 167 mil animais, que 
representam cerca de 22% do total do rebanho estadual. Os maiores números 
de estabelecimentos estão situados nos municípios de Apodi, Caraúbas, Lagoa 
Nova, Caicó, Santana do Matos, Augusto Severo, Upanema, Mossoró, Jucurutu 
e Touros, que juntos totalizam 7.638 estabelecimentos, o que significa 20% do 
total. Esses números dão ideia da dispersão da atividade, que faz com que 
responda	por	parcela	significativa	das	ocupações	no	meio	rural.

5.1 – A PECUÁRIA LEITEIRA É FUNDAMENTAL PARA TODO O RN CRESCER 

Um retrato da produção de leite no RN pode ser obtido a partir da análise 
dos dados preliminares do Censo Agropecuário 2017. É notória a redução do 
número de estabelecimentos que atuam na produção de leite, como de resto é 
um quadro que ocorre não apenas na pecuária local, mas em todo o país. Em 
média, no RN cada estabelecimento produtor de leite ordenha cerca de cinco 
animais e retira pouco mais de 6 litros por vaca. Isso significa uma produção 
de	menos	de	50	litros	de	leite	ao	dia,	gerando	uma	renda	média	de	menos	de	
R$	10	mil	ao	ano	para	cada	estabelecimento,	conforme	pode	ser	verificado	dos	
dados da Tabela 11, a seguir.

No sistema de produção de leite no RN predomina a baixa rentabilidade. A pecuária 
não pode ser considerada, de modo geral, especializada na produção leiteira, pois há 
grande heterogeneidade dos rebanhos e variabilidade nos sistemas de produção, com 
ocorrência localizada e pontual de uma produção mais tecnificada. Predominam os 
sistemas de baixo nível tecnológico e limitada produtividade, caracterizando uma 
pecuária essencialmente extrativista. Poucas propriedades voltadas para a produção 
leiteira podem ser classificadas como especializadas e eficientes.
Alguns gargalos contribuem de modo importante para configurar o quadro 
atual do arranjo produtivo no RN, tais como a desorganização, desunião e 
baixo grau de coordenação entre os diversos agentes do setor. Há necessidade 
de mudança de mentalidade dos diversos agentes, passando a ter um foco 
prioritário na qualidade de seu produto e superando a visão dos diferentes 
atores como adversários, para que se tornem parceiros, num processo de apoio 
mútuo e de estruturação de um cluster capaz de produzir com mais qualidade 
e rentabilidade, onde todos ganham. Com mais ação coordenada será possível 
que a cadeia potencialize sua maior virtude como geradora de emprego e renda.

5.1.1 - Reformular o sistema de produção para maior sustentabilidade

Os sistemas de produção leiteira no estado apresentam importantes 
vulnerabilidades, destacando-se a deficiência na produção de alimentos 
ricos em proteína para alimentar os animais (poucos agricultores possuem 
bancos de proteína formados a partir de plantas leguminosas como a leucena 
e a gliricídia). Além disso, há forte dependência de insumos externos à 
propriedade, principalmente a ração para alimentação do gado no período 
seco. Visando superar essa limitação a Embrapa tem desenvolvido alternativas, 
como a utilização de um sistema agrossilvipastoril para reduzir a dependência 
de insumos externos pelos produtores na região nordeste. Nesse sistema há 
uma integração entre a produção de pastagens cultivadas (com capins mais 
resistentes	 as	 condições	 climáticas	 locais),	 bancos	 de	 proteína	 (compostos	
por leucena e gliricídia consorciadas com milho e/ou feijão), áreas de palma 
forrageira e áreas reflorestadas (com sabiá, principalmente) e cercas vivas 
forrageiras (com gliricídia). Essas tecnologias podem contribuir para reduzir a 
vulnerabilidade dos sistemas de produção, desde que alguns empecilhos sejam 
superados,	tais	como	a	sua	validação	em	condições	de	produção,	envolvendo	
os produtores como multiplicadores da tecnologia. 

5.1.2 - A agroindustrialização da produção leiteira

O processamento da produção leiteira no RN pode ser caracterizado pelo seu 
elevado grau de informalidade. Enquanto os dados do IBGE indicam a crescente 
industrialização	do	leite	no	Brasil	(cresceu	de	66.1%	para	70,4%	no	período	2005	–	
2014) e na região nordeste (crescimento de 31,8% para 33,9% no mesmo período), 
o Rio Grande do Norte caminha no sentido contrário, apresentando diminuição 
do	grau	de	industrialização	(de	21,0%	para	9,8%	entre	2005	e	2014).

Tabela 11. Principais dados caracterizadores da produção leiteira no RN, segundo o Censo Agropecuário 2017.

Variável de análise e unidade de medida correspondente Valor

Número de estabelecimentos agropecuários com bovinos (Unidades) 39.173

Número de cabeças de vacas reprodutoras (2 anos e mais) nos estabelecimentos agropecuários (Cabeças) 246.822

Número de estabelecimentos agropecuários que produziram leite (Unidades) 22.116

Vacas ordenhadas no ano nos estabelecimentos agropecuários (Cabeças) 117.789

Quantidade produzida de leite de vaca no ano nos estabelecimentos agropecuários (Mil litros) 218.994

Quantidade vendida no ano de leite de vaca cru nos estabelecimentos agropecuários (Mil litros) 164.626

Quantidade média produzida de leite por vaca ordenhada nos estabelecimentos agropecuários (Litros) 1.859

Proporção de leite de vaca cru vendido em relação à quantidade de leite de vaca produzido (%) 75,17

Valor da venda no ano de leite de vaca cru nos estabelecimentos agropecuários (Mil Reais) 215.454,00

Valor médio da venda de leite de vaca cru nos estabelecimentos agropecuários (Reais) 1,31

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário 2017
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O RN possui 39 estabelecimentos entre usinas e fábrica de laticínios 
com inspeção, sendo 37 com registro junto ao Serviço de Inspeção de 
Produtos	de	Origem	Animal	–	SEIPOA,	no	Instituto	de	Defesa	e	Inspeção	
Agropecuária	do	Rio	Grande	do	Norte	–	IDIARN,	e	dois	estabelecimentos	
com	registro	junto	ao	Serviço	de	Inspeção	Federal	–	S.I.F	do	Ministério	de	
Agricultura,	Pecuária	e	Abastecimento	–	MAPA.	A	capacidade	 instalada	
das unidades de beneficiamento do estado, pesquisada pelo SEBRAE/RN é 
de 844.420 litros de leite, sendo 706.000 em unidades de beneficiamento de 
leite com inspeção e 138.420 em unidades de beneficiamento sem serviço 
de inspeção, ou seja, as unidades com serviço de inspeção respondem 
do 83,6% da capacidade instalada do estado. A capacidade instalada já 
atenderia	a	produção	de	leite	do	estado,	que	no	ano	de	2014	foi	de	634,5	
mil litros de leite/dia. A ociosidade da capacidade instalada nas unidades 
de	beneficiamento	de	leite	é	de	55,4%.
As menores unidades de processamento são aquelas que normalmente 
apresentam importantes fragilidades dos seus sistemas de produção, tanto 
nos aspectos sanitários, de infraestrutura e gestão, quanto ambientais. A 
maioria dos responsáveis pelas unidades de processamento desconhece as 
disposições	técnicas	que	integram	a	Instrução	Normativa	62	do	MAPA	e	não	
adotam boas práticas de produção e melhoria dos processos de manuseio 
e fabricação de produtos. Na dimensão ambiental os sistemas de produção 
falham principalmente ao utilizarem lenha para o processamento do leite e 
não contarem com sistemas de saneamento e coleta de lixo, sobretudo, nas 
pequenas unidades.

5.1.3 - Aspectos sanitários da produção no estado 

NA PRODUÇÃO PRIMÁRIA

O semiárido brasileiro apresenta como uma das suas vantagens comparativas 
a salubridade de seu clima com respeito à ocorrência de doenças nos animais, 
que possibilita que os sistemas criatórios possam ser manejados sem a utilização 
indiscriminada de medicamentos para o controle dos ecto e endoparasitas e no 
combate a mastite. A maior parte dos problemas de saúde animal na região é 
reflexo, direto ou indireto, de uma alimentação deficiente que se agrava pela 
utilização de genética e manejo inadequados.

NA INDÚSTRIA

Os interlocutores ouvidos pela FAERN não se omitem em apontar que a 
qualidade do leite produzido no estado é ruim, que a regra é a pouca atenção 
e cuidado do produtor com relação a esse aspecto. Também destacam que 
o IDIARN não é capaz de acompanhar a produção de queijo, dedicando-se 
de forma mais efetiva ao leite, em face das cobranças constantes que recebe 
do Ministério Público sobre o Programa do Leite Potiguar. Seria importante 

que fossem adotadas medidas de combate às fraudes que ocorrem nos 
queijos e leites, principalmente para inibir as práticas de inclusão de óleos 
vegetais e amidos nos queijos.

5.1.4 - Avançar na formalização dos empreendimentos 

As queijeiras são muito heterogêneas, havendo algumas de grande porte e outras 
de médio, mas a maioria é de pequeno porte. Uma das grandes dificuldades 
é a informalidade, que torna a competição mais difícil, porque seus custos de 
produção são mais reduzidos.
Há uma grande dificuldade dos pequenos laticínios em terem produção de 
escala para conseguir competir. Ademais, a produção está espalhada e a 
indústria tem muitos custos de coleta do leite em pequenas quantidades. 
A	 aprovação	 da	 Lei	 nº	 10.230,	 em	 07	 de	 agosto	 de	 2017,	 dispondo	 sobre	 a	
produção e a comercialização de queijos e manteiga artesanais do Rio Grande 
do Norte (denominada Lei Nivardo Mello), cria instrumentos para regulamentar 
e padronizar os principais aspectos da produção, além de auxiliar na preservação 
da cultura e da tradição destes produtos regionais, prevendo assistência técnica 
e marketing, dentre outros apoios. Atuar no sentido de fazer valer o que está 
previsto permitirá apoiar a pequena produção de leite e derivados e a estruturação 
da cadeia produtiva, principalmente na região do Seridó, onde a atividade é a 
mais importante para a sobrevivência das famílias no meio rural. 
Trazer para a formalidade um enorme número de empreendimentos que 
atuam no processamento de leite de forma industrial, artesanal e caseira, pode 
significar um importante passo no sentido do maior dinamismo econômico do 
setor, com reflexos na contratação da mão de obra, no acesso ao mercado e na 
valorização do conhecimento das formas de processamento locais, normalmente 
repassado de geração para geração importante, sobretudo, na produção de 
queijos típicos, riqueza regional nem sempre devidamente valorizada. 
Essas oportunidades podem ser ampliadas com a implantação do SISBI no 
estado, possibilitando que os queijos regionais possam ser comercializados para 
os grandes centros de outras unidades da Federação.

5.1.5 - A possibilidade de remunerar o produto pela qualidade

Os laticínios destacam que não conseguem fazer o pagamento por qualidade 
porque os produtores não diferenciam as empresas por essa prática como uma 
valorização, acusando essa fórmula como mecanismo para reduzir preços ao 
produtor na safra. Os laticínios alegam que no pagamento por qualidade a 
maior consequência é perder o produtor e que o prêmio por qualidade não dá 
certo para pequenos volumes de compra, pois não é possível ajustar a linha 
de produção para recepcionar adequadamente os produtos com diferentes 
níveis de qualidade.
No entanto, é importante destacar que está se abrindo em vários estados 
a possibilidade de ampliar o debate em torno do tema da remuneração da 
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produção de leite pela qualidade com a criação de Conseleite - Conselho 
Paritário de Produtores e Indústrias de Leite. Esta iniciativa já existe nos 
estados da região sul (RS, SC e PR), além de MS e RO. Esses têm se constituído 
como associação civil, regida por estatuto e regulamentos próprios, reunindo 
representantes de produtores de leite e de indústrias que processam a matéria-
prima (leite). O Conselho é paritário, ou seja, o número de representantes dos 
produtores rurais é igual ao número de representantes das indústrias. O principal 
objetivo	do	Conselho	é	a	busca	de	soluções	conjuntas	pelos	produtores	rurais	
e indústrias para problemas comuns do setor lácteo. O Conseleite em cada um 
dos estados que foi estruturado busca o entendimento entre produtores rurais 
e indústrias, quanto às formas alternativas para a remuneração do leite ao 
produtor, reduzindo conflitos e contribuindo para a melhoria da qualidade do 
leite e seus derivados.

5.1.6 - Coordenação da cadeia e preços

A remuneração justa para a atividade é considerada o principal fator indutor 
da produção. Na ausência de políticas voltadas para estruturar a produção 
leiteira, a existência de mercado para a colocação de produtos com preços 
compensadores seria o melhor mecanismo para estimular a atividade, que tem 
capacidade de resposta. 
As	 relações	 de	 troca	 são	 totalmente	 injustas	 e	 desproporcionais	 na	 cadeia,	
sendo que o comércio se apropria das fatias mais significativas, vindo a seguir 
a indústria. O setor primário é aquele que se apropria dos menores ganhos, 
subsidiando os custos da indústria, para que os preços sejam competitivos no 
comércio. Para a indústria a matéria-prima é cara e escassa, principalmente 
na estação seca. Com preços pouco competitivos, enquanto a indústria não 
for capaz de modificar sua pauta para produtos de maior durabilidade e valor 
agregado, as práticas de preço não se modificarão no RN. Essa ampliação da 
demanda é fundamental para que haja uma política de preços estável, capaz de 
remunerar os produtores.
O RN conta com muitos laticínios que foram criados artificialmente, em função 
do fornecimento e distribuição do produto para o Programa do Leite. Atualmente, 
uma parcela significativa destes está com suas atividades paralisadas. Há um 
parque	industrial	de	pequeno	porte	com	boas	condições	de	funcionamento,	cuja	
melhoria da produção está condicionada a realização de um processo no qual 
haja maior controle e acompanhamento sobre a sua produção.
A FAERN defende a proposta de que é necessária a instalação de um laticínio 
de médio porte no estado, do qual os pequenos laticínios poderiam se tornar 
parceiros. Somente uma indústria de maior porte, em relação as que existem 
atualmente, seria capaz de garantir a compra da produção durante todo o ano, 
assegurando mercado e uma maior estabilidade dos preços, consequentemente 
estimulando a produção.
Para assegurar a rentabilidade da atividade é muito importante que haja 
o aproveitamento adequado de toda a matéria prima e seus subprodutos.  
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Esse fator que não é tão decisivo para as indústrias da região sudeste é 
fundamental no estado. A combinação de várias atividades é ainda mais vital 
quando se trata de pequenas unidades de produção. A utilização do esterco 
produzido pela pecuária leiteira representa uma alternativa importante para 
diminuir o esgotamento do solo bem como a dependência de adubos químicos 
externos ao sistema de produção adotado na propriedade.
O soro resultante do processamento do leite, em virtude da sua qualidade 
nutricional, pode ser adequadamente reaproveitado, tanto na produção de 
ricotas e bebidas lácteas, quanto na utilização na alimentação de suínos. A 
implantação da suinocultura como atividade complementar em estágios da 
cadeia produtiva do leite, representa uma oportunidade, na medida em que o 
aproveitamento residual do soro na alimentação animal reduz significativamente 
os custos com o arraçoamento. Nos pequenos estabelecimentos rurais a 
integração dessas atividades pode contribuir para a estabilidade econômica 
dos empreendimentos.
Por outro lado, a utilização dos dejetos dos suínos e do gado leiteiro em 
biodigestores pode significar uma fonte de energia para aquecer o leite nas 
pequenas indústrias, com ganhos ambientais, uma vez que a maioria delas 
produz energia mediante a queima de lenha proveniente, na maioria das vezes, 
de áreas de desmatamento.  
Na logística da distribuição de seus produtos também é importante buscar 
alianças que contribuam para a viabilização das atividades. No RN é 
emblemático o caso da Tapuio que agrega valor à sua produção de derivados 
da produção de leite da criação bubalina, realizando a logística da entrega 
de	seus	produtos	associada	a	distribuição	de	ovos,	ampliando	suas	condições	
de viabilidade.

5.1.7 – Diversificação de produtos e mercado institucional 

As principais oportunidades de mercado estão na diversificação da produção, 
como a criação de novos produtos, a diminuição do tamanho das embalagens, 
direcionando-as para o consumo individual e outras alternativas. Com respeito 
aos queijos a questão central é a produção de tipos maturados, com maior 
capacidade de armazenamento ao longo do tempo. Outra questão importante 
é buscar a abertura de novos mercados para os produtos do estado.
Como a indústria precisa de volume de vendas, o mercado institucional 
é importante, mas é importante que não ocorra a concentração das 
compras em um número limitado de fornecedores. As oportunidades para 
ampliar a participação nesse mercado estão estreitamente relacionadas à 
diversificação, tanto de clientes quanto de produtos. O entendimento é de 
que pode ser estimulada a demanda para os diferentes produtos derivados 
do leite, possibilitando maior geração de renda, oportunidades de mercado e 
maior competitividade da atividade produtiva, fazendo com que o produtor 
rural tenha garantia de preço estável, mesmo em períodos de excesso de 
leite no mercado.

5.1.8 - Organização dos produtores 

No RN não houve desenvolvimento da cultura da cooperação, o que se expressa 
na existência de poucas cooperativas funcionando adequadamente. O Estado 
pode desempenhar um papel imprescindível como agente fomentador ao 
associativismo e ao cooperativismo, contribuindo para melhorar a organização 
dos produtores e com isto, o desempenho da agropecuária.
As	associações	podem	se	constituir	em	instrumentos	importantes,	por	exemplo,	
na gestão dos postos de resfriamento e no gerenciamento do fluxo dos produtos. 
A estruturação de uma rede de tanques de resfriamento, a partir da colocação 
em funcionamento de todos os tanques que foram adquiridos para o estado e 
o seu funcionamento adequado, pode constituir, em muitas circunstâncias, um 
mercado	“SPOT”	de	baixa	escala,	como	instrumento	para	melhorar	as	condições	
de negociação entre os produtores e as indústrias e queijarias do estado. 
Muitos laticínios realizam somente a captação e o repasse para outras 
cooperativas maiores, ou para empresas do setor lácteo. Essa prática, em que 
ocorre a comercialização de leite cru entre cooperativas / laticínios, não sendo 
realizado o beneficiamento do leite ou a produção de derivados, é conhecida 
como mercado spot.
O gerenciamento dessas estruturas na forma associativa representa um 
mecanismo privilegiado de contato com os produtores, abrindo perspectivas 
para	 organizar	 a	 compra	 e	 o	 fornecimento	 de	 rações	 aos	 produtores,	
melhorando	as	condições	de	aquisição	deste	 insumo	e	de	estruturação	da	
produção como um todo. Esta forma de articulação da cadeia que ocorre 
de forma pontual em atendimento a interesses comerciais de alguns agentes 
individuais pode vir a ser estimulado de forma coletiva, com o suporte 
adequado das políticas públicas.
Um fator importante a ser levado em consideração é que a ponta da produção 
tem pouca flexibilidade, uma vez que as vacas não param de produzir e 
as estruturas de captação têm capacidade limitada. A indústria considera 
importante manter a governança sobre a logística, por isso terceiriza pouco, 
apenas	quando	as	complementações	são	necessárias.

5.1.9 - Atuação dos entes públicos na cadeia 

No RN a mais significativa ação de governo relacionada a cadeia se materializa 
no Programa do Leite. Este já foi considerado fundamental para a cadeia 
pela sua capacidade de absorção da produção, no entanto, atualmente não 
desempenha mais o mesmo papel, pelo novo estágio de organização do setor. 
A assistência técnica aos produtores de leite tem limitada abrangência, conforme 
apontam os dados preliminares do censo agropecuário 2017 (Tabela). Apenas 
20% dos produtores de leite contam com ATER. Esta cobertura é inferior à 
verificada no Brasil (30%) e superior a verificada no Nordeste (13%). Nestes 
dados	pode	 ser	 verificado	que	 a	Emater	 responde	por	 52%	do	 atendimento,	
enquanto 40% prove essa ATER por seus próprios meios.
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É preciso ampliar o atendimento de ATER aos produtores de leite, o que 
certamente não poderá ser atribuído exclusivamente a Emater. Será preciso 
mobilizar esforços para disponibilizar ATER de forma sistemática, integrada 
com	a	pesquisa,	articulada	com	a	agroindústria	e	outras	instituições,	como	
FAERN, SENAR e Sebrae. Esta ação integrada deverá contemplar a adoção 
de	metodologias	consagradas	como	“Balde	Cheio”	e	incluir	a	realização	de	
circuitos tecnológicos.
O IDIARN é importante, mas não tem pequena atuação no licenciamento 
dos laticínios e limitada capacidade de acompanhar a produção, pois faltam 
veterinários e laboratórios para essa tarefa. Atualmente, na sua agenda de 
ampliação da capacidade operacional existe a proposta de terceirização dos 
agentes de coleta das amostras nas indústrias. Ainda em termos de ação 
sanitária a Covisa atua nos pontos de comercialização dos produtos.
O MAPA atua apenas nos laticínios que poderiam realizar a exportação, 
sendo que no RN existem apenas dois nesta condição (Tapuio e CLAN). São 
grandes as dificuldades para que o MAPA apresente para a concessão do 
SIF. A alternativa seria a implantação do SISBI, mas que não tem previsão 
para ocorrer. 
Neste cenário, a oportunidade que se apresenta está relacionada à criação 
de mecanismos de diálogo e interação entre os órgãos de governo e 
os representantes dos atores importantes da cadeia para que possam 
desenvolver	ações	planejadas	que	permitam	ao	arranjo	produtivo	realizar	
seu potencial, como a atividade que mais emprega no campo. Todos os 
segmentos devem estar engajados numa ação estratégica capaz de gerar 
dinamismo,	mediante	 ações	 concretas	 que	 fomentem	 a	 recomposição	 do	
rebanho, ampliem a disponibilidade de água e alimentos, reformule o 
Programa do Leite, melhore a assistência técnica e a extensão rural aos 
produtores, ampliem o grau de formalização da atividade, possibilitando 
realizar o acompanhamento e controle da qualidade, ampliando os mercados 
para	os	produtos,	dentre	outras	ações.

5.1.10 - Incentivos fiscais 

Quando se trata da comercialização de leite e seus derivados a questão 
tributária é relevante, sendo a ampliação do crédito outorgado de ICMS nas 
saídas	interestaduais	e	a	redução	da	base	de	cálculo	nas	operações	internas	os	
instrumentos mais utilizados para a concessão de incentivos, os quais definem 
a competitividade do setor leiteiro diante de outros estados.
A legislação existente no Rio Grande do Norte efetivamente assegura 
incentivos	 fiscais	que	contribuem	para	a	manutenção	do	setor.	As	operações	
de comércio no âmbito interno do estado contam com a isenção de ICMS 
(crédito presumido de 100%). Os incentivos concedidos ajudam o setor a 
ser competitivo, numa conjuntura na qual, normalmente, os preços no RN 
são elevados. Alguns produtos apresentam boa qualidade (como os queijos 
regionais) e bons preços, mas se restringem ao mercado local. Apenas um 
laticínio (a Tapuio) comercializa a sua produção para outros estados.
No âmbito federal também existem incentivos. A atividade é reembolsada pelos 
recolhimentos de PIS e COFINS, que podem ser utilizados na compensação de 
outros impostos federais, mas não projetos apoiados neste sentido, no estado.
Uma possibilidade de incentivo ainda maior para a cadeia seria a isenção da 
cobrança de ICMS na venda de leite in natura que é produzido no RN para 
outros estados.

5.2 – O ELO QUE FALTA NA PECUÁRIA DE CORTE: A AGROINDÚSTRIA

Do mesmo modo que se verifica em outras cadeias o maior obstáculo ao 
crescimento da pecuária de corte está no elo agroindustrial. É necessário colocar 
em operação um matadouro industrial, bem como promover a adequação do 
funcionamento e da gestão dos matadouros municipais. Com isso seria possível 
atribuir maior significado econômico para a atividade, valorizando a genética de 
qualidade existente e favorecendo a atuação inclusive dos pequenos produtores 
que encontram nessa pecuária sua forma de permanecer no meio rural.
Existe a possibilidade de desenvolver mecanismos de integração na cadeia 
pecuária, a exemplo do que ocorre com suínos e aves. O importante é que haja 
mecanismos de regulação de modo que a divisão dos ganhos da atividade tenha 
repartição justa entre os diferentes elos. O estado pode analisar possibilidades de 
direcionamento de seus incentivos para estimular e fortalecer essa modalidade.  

5.3 – OVINOCAPRINOCULTURA É TRADIÇÃO IMPORTANTE

A	 ovinocaprinocultura	 no	 estado	 se	 caracteriza	 como	 certo	 “extrativismo	
controlado”,	condição	na	qual	é	possível	que	cada	matriz	tenha	um	parto	por	
ano, condicionando sua produtividade à adaptação dos sistemas produtivos ao 
bioma local. Constitui-se em geral na atividade secundária dos produtores, que 
tem como pontos fortes a boa aceitação, o preço mais alto em relação a outras 
carnes e a resistência do animal à seca. Para sua viabilização é necessário 

Tabela 12. Origem da assistência técnica recebida pelos produtores de leite no RN. 

Total 22.116

Recebe ATER 4.521

Governo (federal, estadual ou municipal) 2.350

Própria ou do próprio produtor 1.804

Cooperativas 174

Empresas integradoras 33

Empresas privadas de planejamento 34

Organização não-governamental (ONG) 18

Sistema S 152

Outra 196

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 2017 – dados preliminares
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volume de produção, constância de fornecimento, e o desenvolvimento de 
canais de comercialização. No estado há também criação de alta tecnologia, 
centrada na seleção de matrizes, voltada para a realização de três partos em 
dois anos, e o abate de animais precoces com 90 dias de vida e 30 kg de peso 
médio.	Nestas	condições,	o	módulo	para	ter	viabilidade	econômica	só	acontece	
em médios e grandes criatórios, o que torna restrita a adoção desse sistema de 
produção.
Para avançar na produção animal, além do estimulo para a produção de volumoso 
mediante a disseminação de técnicas de fenação e silagem, é importante que 
exista a recuperação dos campos de palma e avanço nas pesquisas sobre 
plantas nativas, variedades mais resistentes ao clima semiárido. A principal 
estratégia para o suprimento das necessidades de alimento concentrado deve 
ser a criação de mecanismos de integração com indústrias processadoras.
No processo de busca por novos investimentos para o estado deve-se encontrar 
um parceiro para a produção de ração animal, visando atender à demanda na 
pecuária estadual.

5.4 – APICULTURA PODE VOLTAR A SER IMPORTANTE PARA OCUPAÇÃO E 
RENDA

Após	experimentar	crescimento	de	500%	entre	2000	e	2009	a	apicultura	potiguar	
caiu	significativamente	entre	2009	e	2015,	principalmente	devido	a	fatores	climáticos	
como a seca e as altas temperaturas, que afugentaram os enxames. A queda de renda 
no meio rural também desestimulou a atividade, contribuindo para o seu declínio. 
Uma	pesquisa	com	63	apicultores,	realizada	em	2012	e	replicada	em	2015,	com	os	
mesmos agricultores6, indicou que o seu estágio atual é devido, principalmente, a 
problemas sociais (49.9%), como a baixa participação das mulheres, o baixo nível de 
escolaridade, o envelhecimento dos apicultores; problemas econômicos/tecnológicos 
(30.9%), como falta de qualidade dos produtos apícolas, diversificação da produção, 
manejo adequado e insuficiente financiamento; e problemas ambientais (19.2%) 
como	a	seca	e	as	altas	temperaturas.	A	falta	de	ações	que	mitigassem	os	efeitos	das	
variáveis externas sobre o processo produtivo levou ao atual estágio de declínio.
Em 2010 Apodi foi o segundo município de maior produção apícola do Brasil, 
numa representação emblemática da pujança da atividade na época no RN, 
que	contava	com	cerca	de	cinco	mil	apicultores	e	150	mil	colmeias	instaladas,	
produzindo mais de 1.100 toneladas em 2009. Se em 2011 o RN ocupou a sexta 
colocação no ranking dos estados exportadores, desde então essa produção 
entrou em declínio, caindo para menos de 200 toneladas ao ano, tirando o 
produto	da	pauta	de	exportações	do	RN.	
A falta de certificação sanitária confinou a produção ao mercado interno 
(principalmente	o	institucional	–	Compra	Local	e	Alimentação	Escolar),	com	
problemas de descontinuidade e preços. Superados os piores momentos da seca, 
não houve uma ação organizada para a retomada da atividade, importante 
para a economia da agricultura familiar e do oeste do estado.

5.4.1 – Integração na cadeia para fomentar a retomada

Para o desenvolvimento da cadeia é de fundamental importância que o conjunto 
de	instituições	que	atuam	o	façam	de	forma	integrada.	Em	primeiro	lugar	deverá	
ser desenvolvido um programa para apoiar a reposição dos enxames perdidos 
e promover a substituição de rainhas, de modo a recuperar a capacidade de 
produção. Este programa, a ser construído de forma participativa, deverá 
estar articulado com os demais investimentos realizados na recuperação e 
complementação da infraestrutura, os quais devem possibilitar que a produção 
possa ser inserida no mercado.
É importante que o governo estadual, o sistema FAERN/SENAR e o Sebrae 
disponibilizem assistência técnica e extensão rural aos produtores, bem como 
promovam a capacitação voltadas para a inserção dos jovens na produção. 
Também deve ser contemplada a formação de técnicos para atuar com 
apicultura, desde a elaboração dos projetos, passando pela diversificação da 
produção e sua comercialização. O processo de formação deve se estender 
inclusive aos fiscais da inspeção federal e estadual que atuam no setor.
As	ações	de	pesquisa	deverão	ser	desenvolvidas	de	forma	articulada	com	as	
universidades que já contam com estruturas especializadas para atuar nessa 
cadeia (UFRN, UFERSA e IFRN).
Deverão ser empreendidos esforços para atrair para o RN empresas que 
produzem o material e equipamentos necessários para a produção apícola, 
tornando mais fácil o desenvolvimento da cadeia. Neste contexto, também 
deverá ser apoiada a diversificação da produção.
Os mecanismos de articulação e integração no âmbito do arranjo produtivo 
podem ser institucionalizados mediante o fortalecimento da Câmara Técnica 
de Apicultura no CEDRUS - Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável.

6. Essa pesquisa 
teve o objetivo de 
avaliar as condições 
de sustentabilidade da 
apicultura considerando 
fatores sociais, 
econômicos e ambientais, 
e possibilitou traçar 
um perfil da atividade 
apícola no RN nesse 
período. Utilizou-se 
a matriz PEI/ER 
(Pressão-Estado-
Impacto/Efeito-
Resposta) para criação 
de questionário próprio. 
Disponível em http://
www.lajbm.net/index.
php/journal/article/
view/331/166. 
Consulta realizada em 
19/08/2018.
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6 - AQUICULTURA, PESCA E 
CARCINICULTURA: POTENCIAL 
E OPORTUNIDADES
Há décadas a demanda mundial por pescados tem aumentado, em função 
das	indicações	proteicas	e	qualidades	excepcionais	deste	tipo	de	alimentos,	ao	
mesmo tempo em que se verifica a redução dos seus estoques mundiais, o que 
torna a pesca cada vez menos capaz de suprir o consumo. Neste cenário, desde 
a década de 90 as atividades de criação de pescados se tornam cada vez mais 
importantes. Em nível mundial, desde essa década, enquanto a produção de 
pescado pela aquicultura cresceu fortemente a uma taxa anual de 7,2% a pesca 
cresceu apenas 0,4% ao ano, fazendo com que, em 2014, o consumo mundial 
de peixes oriundo da piscicultura superasse o de peixes capturados (pesca), 
segundo dados da FAO. A China lidera a produção aquícola mundial, com 
60%	do	total,	cabendo	ao	Brasil	a	14ª	posição,	com	562	milhões	de	toneladas	
produzidas ao ano. Adicionalmente, o país possui enormes potencialidades 
para ampliar essa participação, contando inclusive com o crescimento da 
atividade no nordeste brasileiro.
A potencialidade para gerar ocupação e renda justifica que os planos 
governamentais insiram as atividades de pesca e aquicultura entre seus objetivos 
prioritários. No Rio Grande do Norte a produção pesqueira, a carcinicultura 
e a pesca artesanal são atividades que geram ocupação, renda e apresentam 
enorme potencial econômico, quer seja em águas oceânicas, interiores ou 
continentais, mediante a pesca extrativa, ou pelas práticas aquícolas de cultivo 
em viveiros escavados ou tanques-redes. 
Para uma participação mais efetiva no processo de desenvolvimento, importante 
destacar que o setor enfrenta obstáculos, dentro e fora da alçada do poder 
executivo os quais devem ser devidamente equacionados para a realização do 
enorme potencial existente.

6.1 - A PESCA INDUSTRIAL É IMPORTANTE E PODE AUMENTAR

O Brasil representa a última fronteira da aquicultura mundial, face o 
enorme potencial de produção da sua zona costeira exclusiva, de quatro 
milhões	 de	 quilômetros	 quadrados	 no	 Atlântico.	 A	 região	 Nordeste	 se	
diferencia pela plataforma estreita, o que torna favorável a pesca em águas 
profundas. A temperatura é propícia para a maior variedade de pescado e 
as correntes marinhas com ciclo migratório constante favorecem a captura 
de maiores exemplares. 
Atualmente o RN se destaca como o maior exportador brasileiro de atuns e 
espadartes,	respondendo	por	85%	do	total	exportado	pelo	Brasil,	o	que	é	possível	
dada as vantagens comparativas existentes, como a localização geográfica que 
o coloca próximo das correntes marítimas por onde transitam os cardumes de 
atuns e afins, propiciando empregar tecnologia de rastreamento. Aliado a esses 

fatores, a estrutura dos empreendedores, o padrão de qualidade praticado e a 
tecnologia configuram o conjunto das competências necessárias para concorrer 
com os principais players do mundo no setor. Essa condição está possibilitando 
reunir os fornecedores que a atividade necessita e desenvolver a cultura de 
pesca oceânica no RN. Atualmente, a frota que atua no estado é composta por 
120	embarcações	atuneiras	de	porte	médio.

6.1.1 – Possibilidades de expandir a atividade

Apesar	 das	 boas	 condições	 naturais	 existentes	 para	 a	 pesca,	 a	 atividade	 é	
realizada num nível abaixo do seu potencial. Os avanços obtidos com a 
transferência de tecnologia dos japoneses que operaram em parceria com os 
brasileiros no RN, não são integralmente implementados para melhorar a 
seletividade da pesca, visando às espécies de maior valor comercial. A maior 
seletividade propiciaria o aumento da rentabilidade, o processamento do 
pescado a bordo e o congelamento a menos 60 graus. Atingir esse patamar 
possibilitaria que a comercialização do pescado se desenvolvesse de forma 
mais planejada pelo produtor.
O setor se ressente do ambiente pouco favorável ao desenvolvimento econômico 
da atividade, com maiores patamares de captura. Mais que problemas de 
normatização, o ambiente institucional reflete a insuficiente articulação entre 
os órgãos governamentais que atuam na regulamentação e fiscalização do 
setor, os conflitos com ambientalistas, a disputa entre operadores de diferentes 
regiões	e	outras	limitações	como	a	escassez	de	mão	de	obra	especializada.	Neste	
cenário, a política pública não se desenvolve de forma coerente, fomentando a 
atividade a operar de acordo com seu potencial. 
A captura de atum ainda apresenta espaço para crescer. Destaque-se que 
o volume exportado é um critério importante na definição dos volumes 
autorizados de cotas internacionais de exportação para cada país e o Brasil 
ainda tem espaço para elevar seu volume de capturas. Mesmo operando abaixo 
de sua capacidade, o volume capturado viabilizou a indústria de processamento, 
principalmente direcionada para um produto de maior qualidade, estando a 
capacidade instalada de processamento de pescado adequada ao aumento 
esperado de produção.

6.2 - PESCA ARTESANAL REPRESENTA RENDA

O segmento da pesca artesanal congrega 79 colônias e 30 mil pescadores e tem 
significativa importância econômica na pauta de exportação, representando 
10% dessa receita.
A pesca artesanal encontra-se disseminada em praticamente todo o território 
potiguar: ao longo dos 410 quilômetros de litoral, nos estuários, açudes, rios, 
represas e lagoas. Os dados do Censo Agropecuário 2017 identificaram a 
ocorrência	da	pesca	em	390	estabelecimentos,	 sendo	que	em	apenas	157	a	
atividade é comercial, enquanto a pesca realizada nas demais está voltada 
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apenas ao consumo doméstico. A forma não artesanal era praticada em 
apenas sete estabelecimentos, mas a comercialização dos pescados, moluscos 
e crustáceos ocorre em 172 estabelecimentos. A Tabela 13, a seguir resume 
esses dados.

6.2.1 - Instrumentos para desenvolver a pesca artesanal
 
Para avançar na pesca artesanal é importante colocar em efetivo funcionamento 
os Parques Aquícolas, criados em 2007 pela Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) e aprovados em 2014 pelo governo 
federal, que inclusive inaugurou o da barragem Armando Ribeiro Gonçalves e 
aprovou outros (Baía Formosa, Galinhos, Rio do Fogo, São Miguel do Gostoso, 
Touros	 e	 Porto	 do	Mangue).	 Esses	 totalizam	 19.952	 hectares	 e	 apresentam	
potencial de produção em torno de quase 90 mil toneladas/ano de pescado, 
podendo gerar quase dois mil empregos diretos, mediante a aquicultura 
associativa, como também, empreendimentos privados individuais. 
Este plano deve ser complementado com a reativação e redimensionamento 
das	 estações	 de	 piscicultura	 (ou	 instalação	 de	 novas	 estações	 de	 pequeno	 e	
médio porte, quando for o caso), para manutenção sistemática do fornecimento 
de	alevinos	para	povoar	e	repovoar	viveiros	e	coleções	d’água.	Para	possibilitar	
mais segurança, conforto, eficiência e assegurar ganhos para a pesca artesanal 
é preciso um plano de desenvolvimento que contemple a instalação de 
atracadores flutuantes (estruturas de polietileno) e cais de atracação (madeira/
concreto) nos grandes e médios açudes, bem como disponibilizar estruturas 
frigoríficas, com pequenas fábricas de gelo e freezers de maior porte, assim 
como	unidades	de	processamento	do	pescado,	melhorando	as	 condições	de	
conservação e comercialização do pescado.

6.3 – A AQUICULTURA PODE CRESCER E SE DIVERSIFICAR 

O	mesmo	censo	identificou	544	estabelecimentos	que	desenvolvem	a	aquicultura	
como	atividade	econômica	 (exceto	criação	de	camarões,	ostras	e	vieiras)	no	
RN. Quase dois terços destes (64%) atuam na criação de tilápias, a espécie mais 
disseminada. A seguir, em importância, aparecem o curimatã e o tambaqui 
(Tabela 14).

6.4 – O ENORME POTENCIAL DA CARCINICULTURA

O RN é um tradicional produtor de camarão. Os dados preliminares do Censo 
Agropecuário 2017 indicam 248 estabelecimentos voltados para a criação de 
camarão e outros nove para ostras e vieiras. A produção média de camarão por 
estabelecimento é de mais de 43 toneladas, enquanto de ostras e vieiras é de 
mais de 42 toneladas. Esses dados, ainda preliminares, não permitem avaliar a 
evolução da produtividade média.

Estudo anterior da ANCC apresentava dados superiores e mais detalhados. 
Das	 17.825	 toneladas	 de	 camarão	 produzidas	 no	 RN	 no	 ano	 de	 2012,	 53%	
tiveram	como	fonte	de	captação	dos	seus	viveiros	a	água	estuarina.	Camarões	
produzidos com água captada em rios, poços e açudes (águas continentais) 
representam 40% do total produzido, isto é, 7.124 toneladas. Os dados revelavam 
certo dinamismo do processo de interiorização da carcinicultura no estado, 
os quais permitem estimar um número maior de estabelecimentos do que o 
apontado pelo Censo. Pelas estimativas da ANCC seriam aproximadamente 
430 estabelecimentos de camarão, 12 laboratórios de pós-larvas e 16 indústrias 
de beneficiamento.
O novo Código Florestal e a aprovação de uma lei no âmbito estadual (a 
chamada Lei Cortez Pereira), regulamentando a atividade trouxeram mais 
segurança	jurídica	ao	setor.	No	entanto,	algumas	questões	ainda	preocupam	o	
setor,	como	a	regulamentação	das	atividades	produtivas	no	interior	da	Área	de	
Proteção Ambiental Bonfim-Guarairas. 

Tabela 13. Ocorrência da pesca, objeto, forma e comercialização do pescado.

Brasil,
Região 

UF

Ocorrência 
no período 

de referência 
- sim

Objetivo Forma

Venda de pesca-
do, moluscos e 
crustáceos - simConsumo 

Doméstico
Objetivo - 

venda

artesanal e 
autônoma 

(individual ou 
com a família)

outros meios - 
exceto artesanal e 

autônoma

Brasil 101.762 82.967 18.986 100.354 1.599 30.871

Nordeste 16.710 12.634 4.090 16.375 349 6.412

RN 390 233 157 383 7 172

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 2017 – dados preliminares

Tabela 14. Principais espécies de pescado criadas no Rio Grande do Norte e comparação com Brasil e região Nordeste.

Brasil,
Região 

UF

 Espécies criadas 

Total
Tilápia Curimatã Tambaqui Piau Pirarucu Ornamental Outras 

espécies

Brasil 110.072 9.044 44.978 8.123 3.246 672 124.305 300.440

Nordeste 13.164 5.051 13.092 1.336 397 120 9.642 42.802

RN 348 69 46 12 2 4 63 544

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 2017 – dados preliminares

Tabela 15. Estabelecimentos voltados para a produção de camarão, ostra e vieira, no Brasil, região Nordeste e Rio Grande do Norte.

País 
Região

UF

Camarão Ostra e vieira

Estabelecimentos Quantidade vendida 
(ton) Estabelecimentos Quantidade vendida 

(ton)

Brasil           2.192 33.692               272 2.720

Nordeste           1.583 32.809                 47 449

RN               248 10.819                   9 385

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 2017 – dados preliminares
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Criada	 pelo	 Decreto	 Estadual	 n°	 14.369	 de	 22	 de	 março	 de	 1999,	 com	
área superior a 42 mil hectares, a APA tem o objetivo de proteger os 
ecossistemas de dunas, mata atlântica, manguezais, praias, rios e lagoas, 
além de espécies vegetais e animais presentes nos municípios de Tibau 
do Sul, Goianinha, Arês, Senador Georgino Avelino, Nísia Floresta e São 
José de Mipibu, no litoral oriental do estado. É a maior Unidade Estadual 
de Conservação em área emersa do estado, assegurando a preservação 
ambiental de uma extensa área de tabuleiros, dunas, dezenas de lagoas, 
bem como o importante Complexo Lagunar de Bonfim e Papeba-Guarairas, 
região com intensa atividade turística e presença do cultivo de camarão. Os 
carcinicultores inseridos nessa região enfrentam dificuldades para renovar 
suas licenças, ficando marginalizados, por exemplo, do acesso ao crédito. 
Equacionar esta situação é fundamental para possibilitar que a atividade 
contribua para o desenvolvimento econômico do RN.

6.4.1 – Caminhos para a expansão da atividade

A interiorização da carcinicultura pode representar uma alternativa para a 
ocupação de áreas degradadas. É possível projetar o crescimento da produção 
no RN pela ocupação de novas áreas e via incremento da produtividade. 
Para	 isso	 seria	 importante	 atrair	 para	que	 se	 instalem	no	 estado	 “empresas-
âncoras”,	 com	capacidade	de	 realizar	 a	 integração	de	pequenos	produtores,	
disponibilizando assistência técnica e assegurando a comercialização, além do 
fornecimento de insumos e tecnologia, elementos importantes para a atividade. 
Este seria o desenho ideal para a expansão do setor, num momento em que o 
mercado é favorável. 
Para manter a competitividade é importante levar em conta que a energia elétrica 
é um insumo fundamental, que apresenta custos crescentes, razão pela qual é 
importante manter os benefícios alcançados (isenção de ICMS e equiparação 
com a condição de irrigante), além de buscar mecanismos para reduzir ainda 
mais os custos desse insumo, considerando a condição privilegiada do RN na 
matriz energética nacional. Outra preocupação do setor é a segurança, cuja 
manutenção	impõe	custos	extras	aos	produtores.
A	simplificação	da	burocracia	para	a	realização	de	operações	de	crédito	seria	
um elemento adicional para impulsionar a expansão da carcinicultura no RN. 
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