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ingressasse em definitivo no “tempo da transformação”, sendo capaz de acomodar as 

demandas urbanas e rurais, notadamente relacionadas à expansão das cidades – e às suas 

necessidades – e à tecnologia necessária aos novos padrões da produção agropecuária: 

 
Goiás ingressou definitivamente no tempo das transformações. O homem do campo 
ganhou atenção através dos investimentos feitos pelo governo do Estado na 
expansão do sistema de produção e distribuição de energia elétrica, e as áreas 
urbanas receberam maior suporte de energia a partir da ampliação das linhas 
(EDITORIAL, 1994, p. 2). 

 
 As mudanças na produção e distribuição de energia que foram promovidas pelo 

governo do estado por meio da CELG ficam evidenciadas no subitem seguinte, que aborda o 

histórico do setor no Cerrado goiano, que teve seu início com a Usina do Jaó: 

 
Goiânia era uma cidade menina, mas com uma espantosa vocação para tornar-se 
metrópole num ritmo bastante acelerado. Da noite para o dia as edificações iam 
surgindo como se aqui fosse a nova terra prometida. Era 1937 quando seus pioneiros 
e os primeiros habitantes viram nascer a primeira usina a fornecer energia elétrica 
para a jovem capital. A medida em que o tempo passava, e em pouco tempo, os 180 
KVA de potência da pequena hidrelétrica já davam sinais de que não 
acompanhariam o crescimento da Goiânia de Pedro Ludovico (USINA, 1994, p. 3).  

  
 De fato, no levantamento bibliográfico realizado na presente pesquisa, o fornecimento 

de energia em Goiânia foi apontado como um problema que freava a implantação e o 

desenvolvimento de diversas atividades industriais e comerciais. Asmar (1989, p. 101), por 

exemplo, diz que, durante os primeiros anos de existência, o funcionamento do parque gráfico 

do próprio Jornal O Popular foi atingido pela irregularidade e pouca força da eletricidade da 

“usininha do Jaó”, o que exigiu complementação de braços e músculos humanos para girar as 

impressoras. 

 

Fotografia 23 – Foto aérea da Usina do Jaó em O Popular 
 

 
Fonte: Jornal O Popular, [s/d]/12/1994, p. 3, Especial Energia. Fotografia: Huoldo Aparecido da Silva. 
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 Segundo o texto de O Popular, de 1937 a 1955, a Usina do Jaó passou por duas 

ampliações e uma reconstrução, todas insuficientes para suprir as demandas da nova capital, 

pois conseguiram aumentar a capacidade de geração em apenas 170 KVA. O histórico diz 

que, desde a reconstrução, os governantes goianos já estavam conscientes de que teriam que 

investir no setor, o que incluia o abandono da ideia de produzir energia naquele local onde 

corria o Rio Meia Ponte:  

 
Foi quando, em 19 de agosto de 1955, o então governador José Ludovico de 
Almeida, sancionou a Lei nº 1.087 criando as Centrais Elétricas de Goiás S/A. 
Estava definitivamente decretado o fim da escuridão e abertas as portas para novos 
investimentos no setor de energia elétrica. A jovem capital poderia, a partir daquele 
ano, romper seus próprios limites sem ter de enfrentar obstáculos como a falta de 
energia. Os investimentos para erguer o setor eram urgentes e o governo sabia disso. 
Tanto que um ano depois da criação da Celg era inaugurada a Usina de Rochedo, 
distante 90 quilômetros de Goiânia e com capacidade instalada de 4.000 KVA. A 
segunda hidrelétrica de Goiás veio suprir a carência de energia elétrica também das 
cidades localizadas nas suas proximidades, como Morrinhos, Piracanjuba, Buriti 
Alegre e outras (USINA, 1994, p. 3). 

 
Porém, em virtude da construção de Brasília, em pouco tempo o aumento da 

capacidade de geração de eletricidade em mais de 5.700% novamente tornou-se insuficiente. 

De olho nas novas necessidades do território, cujas dinâmicas foram alteradas na transferência 

do centro de poder político do país para o Planalto Central, o governo do estado de Goiás, por 

meio da CELG, construiu a Usina de Cachoeira Dourada, no Rio Paranaíba, cuja primeira 

etapa foi capaz de gerar 34 mil KVA. As ampliações de Cachoeira Dourada, que abarcaram 

três outras etapas, fizeram Goiás deixar a era KVA no passado para fluir em 628 megawatts de 

potência energética necessária a um estado que pretendia ser o celeiro do país, abarcar o seu 

centro político e ainda promover a industrialização, mesmo que tardia.  

Apesar disso, Rochedo e Cachoeira Dourada não atendiam às demandas do estado 

como um todo, o que levou à construção da Usina São Domingos, localizada no Norte de 

Goiás, há seiscentos quilômetros de Brasília. Segundo o Suplemento Especial Energia do 

Jornal O Popular:  

 
Estava virada a página de abandono, pois a nova usina abriu possibilidades para 
instalação de pólos industriais e impulsionou o comércio na região. Isso sem falar do 
conforto aos moradores tanto da cidade quanto do campo. [...] Mas como Goiás é 
um Estado que não se permite ficar à margem do desenvolvimento, novas usinas já 
foram projetadas. No Sudoeste do estado, por exemplo, será instalada a hidrelétrica 
de Itumirim, com capacidade para 60.000 quilowatts. [...] É com iniciativas 
arrojadas que a Celg constrói as bases de um novo Estado que não pára de crescer. 
Basta relatar que a usina de Rochedo também está sendo ampliada e deverá triplicar 
sua potência e se juntar aos 644 mil quilowatts de eletricidade produzidos em todo o 
Estado. É por isso que a Usina do Jaó hoje é apenas uma página da história a ser 
consultada pelos saudosistas (USINA, 1994, p. 3). 
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A Hidrelétrica de Itumirim, que seria construída no Rio Corrente, Sudoeste de Goiás, 

até hoje é um assunto polêmico porque impacta no Parque Nacional das Emas, Unidade de 

Preservação Federal. Em fevereiro de 2010, o Jornal O Popular publicou uma reportagem 

intitulada “Falta de licença ambiental atrasa a construção de hidrelétricas”, cujo destaque está 

nos prejuízos econômicos ocasionados pela morosidade no andamento dos processos: 

 
Só em Goiás, oito projetos de construção usinas já aprovados pela Aneel, nos quais 
será investido R$ 1,5 bilhão, estão parados nos órgãos ambientais do Estado e 
federal. A demora na liberação de licenças ambientais por parte dos governos 
estadual e federal está atrasando a construção de usinas hidrelétricas em Goiás, seja 
de pequeno ou de grande portes. A burocracia, falta de funcionários efetivos e 
ausência de normas para serem seguidas pelos técnicos estão bloqueando 
investimentos de mais de R$ 1,5 bilhão no Estado, bem como a geração de milhares 
de empregos. Em Goiás, existem oito empreendimentos, pequenos e grandes, já 
outorgados, entre 1998 e 2008, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 
cujos processos para concessão de licenciamento estão em análises no Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e na 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh). Esses 
empreendimentos demandarão recursos da ordem de R$ 1,5 bilhão e, quando 
concluídos, vão gerar 346 megawatts (MW), que dariam para atender a demanda de 
energia elétrica de milhões de residências. [...] Em Goiás, a lista inclui desde 
processos polêmicos como a de Itumirim, próximo ao Parque Nacional das 
Emas, no Sudoeste Goiano, à usina de Couto Magalhães, no Rio Araguaia, até 
casos mais simples como a licença para construir pequenas centrais hidrelétricas 
(PCH), como a de Muçungo, com potência de 9,9 MW. São consideradas PCHs 
aquelas usinas com potência máxima de 30 MW. A Companhia Energética de Goiás 
(Celg), concessionária responsável pelo abastecimento de mais de 90% de energia 
no Estado, com demanda de 1,7 mil MW, gera apenas 18,68 MW de energia. [...] 
(FALTA, 2010, p. 11. Grifo nosso). 

  

De acordo com essa reportagem, a Superintendente de Licenciamento da Secretaria de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Goiás (SEMARH), Neuzelides Maria Rabelo 

Fonseca, declarou que a licença ambiental da usina de Itumirim estava pendente no IBAMA 

porque ficava próxima à área de preservação ambiental do Parque Nacional das Emas, 

intocável perante a legislação brasileira. Essa foi a única vez que o texto faz alusão ao 

emperramento da construção de Iturumim, já que, como dito, o foco está nos prejuízos 

financeiros causados pela demora na emissão dos licenciamentos.   

 No que tange ao subitem Demanda, o grande foco do Suplemento está no 

fortalecimento da economia, no crescimento industrial e na incorporação tecnológica ao setor 

agroindustrial e pecuário:   

 
O fortalecimento da economia tem levado a um aumento da demanda por energia em 
todo o Esatdo, onde três hidrelétricas – Cachoeira Dourada, Rochedo e São 
Domingos, já são responsáveis por 60% da energia aqui consumida. [...] A demanda 
por energia elétrica em Goiás passou por vários estágios. [...] Com o início da 
construção de Brasília e com Goiânia superando todas as otimistas previsões de 
crescimento ao mesmo tempo, nova crise surgiu. [...] Outro acréscimo violento da 
demanda aconteceu com o advento do programa de eletrificação rural que exigiu a 
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ampliação de 29 subestações e fez com que a Celg já programasse a construção de 
outras 20 subestações, com localização estratética Goiás afora. [...] Goiás, em 
verdade, acompanha o mesmo crescimento da demanda que tem sido constatada em 
termos de Brasil pela Eletrobrás. Entre janeiro e setembro último, o consumo de 
energia aumentou em 2,4% em relação ao mesmo período de 1993. As classes 
[comercial e] residencial consumiram mais 5 e 3,5% respectivamente, sendo que até 
o término deste 1994, a expectativa é de um aumento ainda maior na demanda: entre 
4 e 5%. Com total fortalecimento da economia brasileira (DEMANDA, 1994, p. 4).  

 

A estrutura bem elaborada da publicação oficiosa da CELG introduz um assunto num 

subitem e o desenvolve no seguinte. Demanda introduzida, é a vez do Consumo aparecer, com 

foco nos serviços e nas campanhas educativas que visavam provocar hábitos de economia de 

energia nos consumidores residenciais. Quem esteve em Goiás na década de 1990 vai se 

lembrar da frase largamente difundida em diversos veículos de comunicação impressos e 

eletrônicos: “Transformadores danificados, curto-circuitos em redes, fios e cabos rompidos: 

chame o plantão CELG pelo telefone 196. As providências serão tomadas”: 

 
Fotografia 24 – Serviço da CELG direcionado aos consumidores domésticos e difundido no Suplemento 

Especial Energia 
 

 
Fonte: Jornal O Popular, [s/d]/12/1994, p. 5, Especial Energia. Fotografia: Huoldo Aparecido da Silva. 
  

Apesar de indicar que o aumento no consumo de energia ocorre em maior escala no 

grupo comercial, o foco das campanhas educativas são as residências. No Suplemento, a 

economia de eletricidade é apresentada como uma forma de economizar dinheiro, evitar 
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desperdício e diminuir a sobrecarga das redes de distribuição: “Consumidor consciente é 

sinônimo de diminuição da sobrecarga das redes e de contas de energia mais baratas. A Celg 

já deflagrou várias campanhas de esclarecimento para que o usuário não pague pelo próprio 

desperdício” (CONSUMO, 1994, p. 6).  

Entre as “dicas” dadas ao consumidor, há uma lista com as quatro situações que mais 

geram o consumo conspícuo de eletricidade e as fugas de correntes elétricas, quais sejam: 

“emendas mal feitas em cabos de energia de bombas submersas; vazamentos de água em 

vasos sanitários, canos furados, torneiras pingando; fios desencapados, isolamento desgastado 

pelo tempo; eletrodomésticos defeituosos ou consertos improvisados nos mesmos”. 

Os vasamentos de água em vasos sanitários chamam a atenção porque parecem ser um 

tema inerente ao órgão estatal Saneamento de Goiás S.A. (SANEAGO). No entanto, não se 

produz eletricidade sem água, e, apesar de não haver maiores explicações na publicação sobre 

o assunto, as relações entre o uso racional da água e o setor de geração de energia ficaram 

registradas, ainda mais quando o tema do subitem seguinte é a Irrigação, cujo texto é 

introduzido da seguinte maneira:   

 
A quase que instantânea multiplicação dos pivôs centrais não é um milagre. Trata-
se da parceria que as Centrais Elétricas de Goiás estabeleceram com os proprietários 
rurais, abrindo perspectivas para que Goiás, em breve, seja o celeiro do País. No 
início da década de 80, por ter um pivô central instalado na lavoura era privilégio de 
poucos. Apenas 12 propriedades, em todo o Estado de Goiás, haviam decretado o 
fim dos prejuízos proporcionados pelos longos períodos de estiagem, que vez por 
outra arrancavam suor e lágrimas do humilde homem do campo. Mas não 
demorou muito para que a necessidade dos agricultores goianos em modernizar o 
sistema de produção encontrasse ressonância nos gabinetes do governo de Goiás. 
Foi quando a Celg, num ato decisivo de vontade política, resolveu entrar em 
cena e estabelecer uma parceria com o homem do campo. Em pouco tempo, o 
número de pivôs centrais instalado saltou para 520 unidades, iniciando um processo 
irreversível de aumento da produtividade da agricultura goiana. Para ter uma 
noção do que representa esta tecnologia, basta citar que o seu emprego 
proporciona a colheita de até três safras anuais, além de proporcionar um 
incremento extraordinário por hectare plantado. A iniciativa da Celg e do 
governo de Goiás recebeu de imediato uma resposta positiva dos produtores do 
Estado. Hoje são mais de 750 pivôs centrais que funcionam em praticamente todas 
as regiões do Estado. O próximo passo, neste momento, é substituir os 350 
equipamentos que funcionam movidos por óleo diesel. (IRRIGAÇÃO, 1994, p. 7. 
Grifos nossos).  

 

 Até o subitem Consumo, apesar de por vezes ter um tom excessivamente elogioso ao 

governo de Goiás e à CELG, o Suplemento Especial Energia seguiu uma linha informativo-

panfletária que, no seu fundamento, possui lógica e relações com a realidade: sem eletricidade 

não há desenvolvimento urbano, industrial e agroindustrial, cujas necessidades crescem no 

acelerado ritimo das demandas históricas impostas ao território e, junto com elas, trazem o 

aumento do consumo e a certeza de que é preciso evitar o desperdício. Do mesmo modo, é 
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inquestionável que a energia elétrica melhora a qualidade de vida das pessoas e traz 

comodidades para as suas residências. 

Porém, a partir do momento em que entra no mundo do agronegócio, introduzido com 

a centralidade do pivô, a publicação perde completamente as estribeiras do discurso e da 

narrativa que vinham sendo empregadas. E o que se vê, em diversos aspectos, é um total 

desvario, um desbunde, sendo o mais grave aquele que mitifica o campo capturado 

pelo agribusiness. Na condição de território do agronegócio, o campo já não é mais um lugar 

que acolhe com braços largos os pobres, sejam eles trabalhadores rurais ou pequenos 

produtores. Por isso, o discurso de que os pivôs centrais vão evitar “as lágrimas do humilde 

homem do campo” é falacioso, para não dizer mal intencionado, uma vez que essa tecnologia 

não é, até os dias atuais, acessível àqueles que não possuem grandes capitais para investir na 

produção agrária em larga escala. É de se supor que se o produtor rural possui um pivô, ele 

deve estar localizado na sua boca, um tapa-buraco da miserável materialização da sua 

existência! 

Em relação ao trabalhador rural, o próprio texto jornalístico informa que o pivô central 

não gera empregos no campo. Ao contrário disso, uma das economias que promove está na 

baixíssima necessidade de mão-de-obra: “Outra característica do sistema é o fato dele 

empregar uma quantidade pequena de mão-de-obra. De acordo com técnicos gabaritados, 

basta um operário para manejar cerca de 6 pivôs com uma cobertura de 80 a 100 hectares cada 

um” (IRRIGAÇÃO, 1994, p. 7). O mesmo tom mitificante continua na afirmação de que o 

Programa de Eletrificação Rural de Goiás firmou uma parceria entre o governo do estado, a 

CELG e o “homem do campo”. A contradição é expressa no discurso da própria matéria, que 

não cita, nenhuma vez sequer, os produtores de agricultura familiar ou trabalhadores rurais, 

direcionando todo o foco ao setor agroindustrial e ao grande produtor. 

Na lógica do capital que, para garantir sua territorialização no Cerrado lançou mão de 

diversos recursos do meio técnico-científico-informacional, o texto sobre irrigação apresenta 

um acerto quando explica o porquê do uso dos pivôs centrais: “O sistema de irrigação 

mecânico por pivô central é o mais apropriado para o cerrado goiano. A característica do 

nosso solo em reter pouca umidade demanda exatamente o emprego deste sistema que permite 

a irrigação frequente e com baixa intensidade” (IRRIGAÇÃO, 1994, p. 7). E continua, 

inclusive com a repetição da informação sobre as três safras anuais: 

 
Milho, soja, feijão, trigo e girassol são algumas das culturas ideias para o sistema de 
irrigação com pivô central. Para se ter uma noção do alcance produtivo deste 
equipamento, basta citar que é possível colher três safras por ano com o seu 
emprego. Enquanto no sistema de safra de verão a terra fica ociosa por mais seis 
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meses, com o pivô central a produção não sofre com as intempéries da sazonalidade. 
Também horaliças podem, se diversificadas, se beneficiar deste sistema. Mas para o 
seu aproveitamento racional é preciso que seja empregado em grandes áreas. 
Em Goiás, aproximadamente 50 mil hectares já estão sendo irrigados por pivô 
central. O número, ainda incipiente, deverá ser triplicado nos próximos quatro anos. 
Para tanto, a Celg está de portas abertas e empenhada para que a agricultura goiana 
alcance um modelo de produção que nada tem a dever para o Primeiro Mundo. 
Recursos não faltam, a terra é generosa e o governo de Goiás um parceiro fiel do 
homem do campo (IRRIGAÇÃO, 1994, p. 7. Grifo nosso).   

 

 No grifo da citação está a certeza de que o sistema de pivô central não é para qualquer 

produtor, muito menos para o “humilde homem do campo”. Além disso, o crescimento 

acelerado do número de pivôs ao qual a reportagem faz menção é um indicador importante 

para a relação entre a energia e a territorialização do capital no Cerrado, especialmente por 

meio do agronegócio, que também permite refletir sobre algumas transformações territoriais 

de grande impacto, não só no crescimento das lavouras de grãos ou nos pivôs que tomam 

conta das paisagens, antes rurais, mas na alteração do curso de mananciais hídricos, como é o 

caso das barragens formadas para “matar a sede” da agroprodução: 

 
As investidas da empresa estão fazendo com que os goianos experimentem um salto 
na qualidade de vida e um aumento significativo da produção agrícola. O trabalho da 
Celg é a melhor prova disso. Só em Silvânia foram construídas 120 barragens 
para possibilitar o acúmulo de água e matar a sede do sistema de irrigação, que 
já atingiu uma cobertura de área de aproximadamente 994 hectares. Na lista de 
implantação, outros municípios como Porangatu, Iaciara, Inhumas e Goiatuba serão 
os próximos beneficiados (IRRIGAÇÃO, 1994, p. 7. Grifo nosso). 

 

 O último subitem do Suplemento Especial Energia, Eletrificação Rural, dá 

continuidade ao discurso mitificado da parceria com o “homem do campo”, merecedor de 

conforto e melhores condições para lavrar a terra: “O Programa de Eletrificação Rural da Celg 

nasceu para dar condições ao homem do campo de aumentar a produção e levar mais conforto 

aos que dedicam suas vidas ao incansável trabalho de colher os frutos da terra” 

(ELETRIFICAÇÃO, 1994, p. 8-9). 

 No derradeiro texto, todos os assuntos anteriormente abordados são resgatados. 

Inicialmente, a ênfase está nos futuros invetimentos da CELG, que contam com a participação 

de 16 milhões de dólares das “autoridades japonesas” comprometidas com os programas de 

expansão da rede de geração e distribuição de eletricidade em Goiás. Mas a grande angulação 

continua sendo o agronegócio, daí o resgate do histórico do Programa de Eletrificação Rural 

de Goiás, que inclui o plano expansionista dos pivôs e do crescimento da produção agrícola, 

ampliados ao lado das linhas de transmmissão da CELG, “sinônimo de tulha cheia”: “Pelos 

fios de alta tensão que chegam às propriedades rurais passam a certeza de que, num curto 

espaço de tempo, Goiás será o celeiro do país” (ELETRIFICAÇÃO, 1994, p. 8-9).  
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Pelo exposto, é possível afirmar que o Cerrado como um todo foi capturado pelo setor 

pecuário e agroindustrial em processos cada vez mais velozes e complexos de incorporação, 

nos quais a produção ultrapassa as fronteiras nacionais. As grandes empresas do complexo 

agrícola e pecuário que se instalaram no território cerradense para desenvolver estratégias 

industriais capazes de competir no mercado nacional e internacional não o teriam feito sem os 

investimentos infraestruturais, a exemplo da abertura de vias de transporte e comunicação e 

da criação de uma rede capaz de gerar e distribuir eletricidade consonante com as 

necessidades e demandas que o agribusiness possui.  

  Segundo Castro e Fonseca (1994), desde a expansão da fronteira agrícola para o 

Cerrado, 40% da capacidade de produção de soja do país foi reordenada para os estados de 

Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, movimento acompanhado pela instalação de 

grandes corporações agroindustriais que atuam no mercado de commodities ou se destinam à 

industrialização de produtos derivados dos grãos.  

Bem cotada no mercado internacional e estrategicamente definida como um produto-

base das necessidades do novo milênio, a soja foi o grão priorizado na abertura da fronteira 

geoeconômica para o Cerrado, o abre-alas da agroindústria nesse território, que seria capaz de 

tornar o Brasil autossuficiente, além de abastecer grande parte da demanda mundial. Do ponto 

de vista econômico, a soja foi vista pelo Estado brasileiro como um elemento capaz de 

contribuir no equilíbrio da balança comercial do país e, consequentemente, no controle 

inflacionário. 

E, mais uma vez, o Cerrado teve suas dinâmicas alteradas, mas agora, por um viés que 

uniu monocultura com agrobiotecnologia94, pecuária com desenvolvimento tecnológico, 

interesses nacionais com internacionais, cadeias produtivas agrícolas com pecuárias e, 

fundamentalmente, grandes alterações territoriais, no mundo do trabalho e nos modos de vida. 

 

 

4.3 SOJEIRA INVADE O CERRADO 

 
 

Desde a década de 1960, o setor sojoeiro no Brasil, motivado por demandas 

internacionais e incentivado por políticas públicas internas, apresentou uma acelerada 

                                                 
94 Segundo Silveira, Borges e Buainain (2005, p. 102), “a bioteconologia pode ser definida como um conjunto de 

técnicas de manipulação de seres vivos ou parte destes para fins econômicos [...] mas o conceito inclui 
também técnicas modernas de modificação direta do DNA de uma planta ou de um organismo vivo qualquer, 
de forma a alterar precisamente as características desse organismo ou introduzir novas”. 
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expansão na qual a produção saltou de 206 mil toneladas para mais de um milhão de 

toneladas em apenas uma década (SCHLESINGER, NORONHA, 2006). Os autores 

argumentam que o crescimento da produção sojoeira no país foi fomentado pela concessão de 

linhas de crédito específicas; fortalecimento das vias de transporte; pesquisa e assistência 

técnica; incentivo às exportações e melhoria das condições infraestruturais para estocagem e 

industrialização. Entre os principais programas, destacam o PRODECER e os Planos 

Plurianuais (PPAS) de produção da soja, desenvolvidos desde a década de 1970, que foram 

responsáveis pela delimitação dos chamados Eixos Nacionais de Integração e 

Desenvolvimento. Para Schlesinger (2012, p. 6), os PPAS são indicadores do papel 

estratégico da soja na geopolítica e na geoeconomia nacionais e mundiais, bem como no 

planejamento territorial do país, que estabeleceu o Cerrado como um território preferencial 

para acolher a monocultura do grão:  

 
A proposta dos Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento (como um 
componente dos Planos Plurianuais - PPAs) tomou o lugar de um verdadeiro 
planejamento territorial estratégico. Prevaleceu o atendimento a interesses de 
segmentos particulares de produtores de commodities como a soja, através de 
políticas de investimentos em corredores de transportes. Os eixos de integração, na 
verdade, não integram as regiões brasileiras entre si, mas as regiões produtoras de 
commodities aos mercados internacionais, beneficiando, em primeiro lugar, as 
grandes empresas do setor.  

 

Portanto, a captura do Cerrado como fronteira geoeconômica e geopolítica perpassa 

pelas monoculturas sojoeiras (ou simplesmente pela sojeira95), já que o primeiro momento da 

ocupação agroindustrial desse território, iniciada na década de 1970, se deu por meio do 

cultivo da soja na região Sudoeste de Goiás. Contudo, assim como ocorreu com o 

reordenamento do capital e sua territorialização no Cerrado, que envolveram políticas 

públicas e investimentos tecnológicos e infraestruturais, a soja não foi simplesmente plantada 

no solo cerradense – teve que passar por um processo de adaptação que contou com pesados 

investimentos financeiros, inclusive no que diz respeito às pesquisas científicas, registro 

encontrado no acervo microfilmado do Jornal O Popular:  

 
Para Alberto Vasconcelos Costa, engenheiro agrônomo MS em fitotécnica, 
Pesquisador e Coordenador do Projeto Soja da EMGOPA, a obtenção de sementes 
de soja com alta capacidade germinativa nas regiões Sul, Sudoeste e Mato Grosso 

                                                 
95 Na obra “Inimigo Público: onde o inimigo é o Estado brasileiro em seu estado de coisas”, o jornalista 

Valdivino Braz (1994) apresenta um texto denominado “O Boom da Soja” no qual analisa os impactos dos 
sojoais no território do Cerrado, em suas paisagens e modos de vida. O reconhecimento à genialidade do 
trocadilho, diante de tudo o que a soja representa na captura, apropriação e significação do Cerrado, é 
reconhecida pelo emprego do termo neste subtítulo e no que se segue, com o devido registro de que o mesmo 
tenha sido utilizado por autores como Felício (2003) e Guidotti (2012), além de inúmeros movimentos sociais 
brasileiros, especialmente os vinculados à luta pela terra.  
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Goiano não constitui uma tarefa tão fácil quanto nas regiões produtoras do Sul do 
País. A razão desse fato se baseia na inexistência de tecnologia própria, 
desenvolvida de acordo com as condições climáticas regionais. Disse ainda que, as 
sementes de alta qualidade e de variedades potencialmente produtivas, sem dúvida, 
se integram numa lista de fatores que limitam a expansão de soja no Estado, de 
modo que a produção de sementes na região contribui, sensivelmente, para reduzir 
os custos de implantação da lavoura. No entanto, a EMGOPA, desde a sua criação, 
tem realizado trabalhos sobre tecnologia de sementes com a finalidade de esclarecer 
alguns pontos favoráveis para a produção de sementes. Agrupando-se os resultados 
obtidos, com as experiências adquiridas nos campos da produção, o técnico 
apresenta alguns recursos para a melhoria do padrão das sementes produzidas em 
Goiás (SEMENTE, 1976, p. 8). 

 
A adaptação da soja no Cerrado foi amplamente coberta pelo Jornal O Popular. O 

grande holofote está na compreensão de que do ajustamento da planta no território cerradense 

dependia o sucesso – ou o fracasso – do lugar que, estrategicamente, o Brasil havia definido 

para a soja, que tanto atenderia fatias específicas de mercados nacionais e internacionais, 

quanto contribuiria no equilíbrio da balança comercial brasileira.  

Em janeiro de 1978, a reportagem “Assegurada adaptação da soja no Cerrado” ganhou 

destaque na editoria de Economia do Jornal. O texto faz um histórico das pesquisas científicas 

que desenvolveram geneticamente espécies de soja para serem cultivadas no Sudoeste de 

Goiás e também ressalta o papel da Empresa Goiana de Pesquisas Agropecuárias (EMGOPA) 

e da Empresa de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária do Estado de 

Goiás (EMATER-GO) no empreito: 

 
O Grupo de Coordenação de Estatísticas Agropecuárias, numa primeira estimativa 
para o atual ano agrícola, anunciou uma produção de 121.508 toneladas de soja, de 
uma área de plantio de 82.100 hectares, correspondente a uma produtividade média 
de 1.480 quilos por hectare. Coordenador de Planejamento da Emater-Goiás, 
Waldemar Vieira de Sousa, anuncia que foram cultivados no ano passado 68.200 
hectares de soja com uma produção de 95.480 toneladas. Segundo o presidente da 
empresa Goiana de Pesquisas Agropecuárias (Emgopa), Antonio Flávio Lima, a 
pesquisa desenvolve esforços visando a obtenção de variedades adaptáveis em 
Goiás. Assinala Flávio que “temos, hoje, variedades com capacidade competitiva e 
com produtividade até superior aquela das próprias regiões de onde se originou a 
soja a onde ela TVE a primeira e exuberante participação”. As variedades mais 
utilizadas em Goiás foram a IAC-2 e a Santa Rosa (ASSEGURADA, 1978, p. 8. 
Grifo do autor). 

 
 Na mesma reportagem, o Jornal anuncia que os índices da produção de soja obtidos 

em 1977 e 1978 confirmam que o programa de fomento e expansão da sojicultura em Goiás 

estava ocorrendo com o esperado êxito, apesar da forte concorrência enfrentada por grãos 

tradicionais, como o arroz, cuja superação era vista como apenas uma questão de tempo: 

 
Município tradicionalmente produtor de arroz como Itaberaí, hoje seus produtores 
cultivam soja e segundo César Hannas, presidente da Emater-Goiás, não “estão 
arrependidos”, assinalando que “ao contrário, os sojoais se expandirão daqui por 
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diante não somente em Itaberaí, mas em outros municípios” (ASSEGURADA, 1978, 
p. 8. Grifos do autor). 

 
 De fato, Castro e Fonseca (1994, p. 64) argumentam que para a soja entrar em Goiás, 

teve que disputar – e superar – culturas tradicionais como o arroz, que até então, era utilizado 

no Brasil como um produto de abertura de fronteira agrícola:  

 
Entre 1980 e 1990, a participação do arroz da região no total nacional declina de 
32% para apenas 13%. Enquanto sua taxa de crescimento se mostra negativa na 
região Centro-Oeste, a produção nacional aumenta 1,2% ao ano. Em contrapartida, a 
produção regional de soja, que representava 12,5% do total nacional em 1980, atinge 
44% do mesmo total em 1991. No caso do milho, a participação do produto regional 
no total do país chega a dobrar, passando de 10% para 19%, entre 1980 e 1989, 
Parece ter havido, assim, um processo de realimentação entre a produção agrícola e 
agroindustrial com impactos positivos sobre as taxas de crescimento da produção 
agropecuária regional. Enquanto a taxa de expansão do milho no país foi de 2,7% ao 
ano, entre 1980 e 1989, na região Centro-Oeste ela alcançou 9,4% no mesmo 
período. A soja cresceu, em média, 16,5% ao ano no Centro-Oeste, contra uma 
expansão de 4,73% no país.  

 
 Contudo, a reportagem do Jornal O Popular indica que para a Federação da 

Agricultura do Estado de Goiás (FAEG), a soja não representava uma ameaça aos produtores 

de arroz e outros grãos, e sim uma “[...] diversificação da lavoura, [...] uma opção a mais para 

o lavrador” (ASSEGURADA, 1978, p. 8). A fala de José Umbelino dos Santos, Assessor de 

Economia da entidade, contrasta com a realidade da implantação dos sojoais, pois quem 

realmente se apoderou desse ramo agroindustrial foram os grandes produtores, e não os 

“lavradores”. Além disso, há um contrasenso na ideia de que a soja promoveria uma 

diversificação produtiva agrícola, já que o conceito de monocultura é par opositivo da 

diversificação. O próprio texto jornalístico assegura que o pesado investimento nas plantações 

de soja as afastava dos pequenos produtores, pois, desde o início, era um negócio destinado ao 

grande produtor, disposto a competir não só no mercado interno, como também a colocar o 

Brasil em posições mais elevadas no ranqueamento internacional.  

Segundo Castro e Fonseca (1994), a soja não pode ser vista apenas como uma 

atividade agrária porque está interconectada à indústria e envolve um complexo agroindustrial 

com ramos de atuação e investimentos que se complementam em pelo menos quatro setores: 

agrário, donde se obtém a produção em si fundamentada em alta tecnologia e orientações 

econômicas, industriais e demandas contemporâneas; agroalimentar, que realiza a extração e 

o refino do óleo de soja e também tritura o grão para a produção de outros alimentos; 

agroinsumos, gerador de farelos, rações e tortas, em geral destinadas à criação de animais 

como bois e aves, e industrial, que fornece máquinas e demais insumos industrializados e 

biotecnológicos garantidores da produção sojoeira. A esses setores, pode-se somar o de 
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commodities, visto que grande parte da produção de soja no Brasil e em outros países do 

mundo está assim direcionada. 

 Desde que a soja foi territorializada no Cerrado, as empresas que atuam na 

agroindústria sojoeira possuem capital de origem nacional e internacional. Castro e Fonseca 

(1994) argumentam que a estratégia de crescimento das empresas nacionais é a diversificação 

produtiva grãos-farelo-óleo e grãos-rações-carnes, sempre de olho nos mercados internos e de 

commodities. Suas atividades são distribuídas de acordo com avaliações mercadológicas, 

sendo que os produtos de maior valor agregado, como os embutidos de suínos e frangos, são 

direcionados aos mercados mais dinâmicos, como os do Centro-Sul, enquanto as regiões 

fronteiriças concentram os produtos cujas vantagens comparativas são estabelecidas a partir 

da proximidade na obtenção de matéria-prima. Já as empresas internacionais agem de modo 

diferenciado: geralmente, compram matéria-prima na fronteira agrícola do Cerrado para 

serem processadas nas indústrias já estabelecidas no Centro-Sul do país, direcionando a 

produção ao mercado interno e ao externo:  

 
Constituem, na realidade, grandes tradings. Sabedoras do potencial de crescimento 
agropecuário dessas regiões de fronteira, e pertencentes a setores-chave da 
agroindústria nacional, buscam assegurar as fontes de aprovisionamento de matéria-
prima e um espaço privilegiado em relação a seus concorrentes nacionais 
(CASTRO, FONSECA, 1994, p. 66) 

 
Schlesinger (2012, p. 6) analisa que a expansão sojoeira para o Cerrado foi marcada 

por consideráveis aumentos no tamanho médio das unidades produtivas, dada à fartura de 

terras disponíveis para o cultivo. Além disso, incorporou novas tecnologias no campo e 

beneficiou-se da demanda internacional, que impôs preços altamente favoráveis ao grão 

brasileiro, mercadologicamente cada vez mais competitivo – um cenário anunciado pelo 

Jornal O Popular no ano de 1978: 

 
Assessor de Economia da Federação da Agricultura, José Umbelino dos Santos [...] 
faz algumas ponderações não apenas para Goiás mas para outras regiões brasileiras. 
Observa ele que a Argentina, cuja produção de soja em 1976-1977 atingiu 1.270 mil 
toneladas e que pode duplicar, segundo fontes oficiais, em 1977/1978. Assiste-se 
provavelmente, ao surgimento de outro grande produtor-exportador de soja no 
mercado mundial, com a diferença, com relação ao Brasil, de que a Argentina dispõe 
de uma infra-estrutura de comercialização, incluindo transportes mais eficientes do 
que a brasileira. Os Estados Unidos, por sua vez, esperam melhorias no rendimento 
médio na cultura de soja, dados os níveis de investimentos na pesquisa agrícola. Para 
Umbelino dos Santos, as informações dão conta de que já existem resultados 
promissores neste campo e que, para prazos mais longos, é possível um aumento, em 
escala nacional, da produção americana, de soja, por unidade de área. Caso isto se 
confirme [..] e se os resultados forem significativos, assistiríamos certamente a 
modificações profundas na função de produção de soja dos EUA, passando o 
produto a ter custos bem inferiores aos atuais (ASSEGURADA, 1978, p. 8).   
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O enfrentamento das deficiências infraestruturais do Brasil elencadas pelo Assessor de 

Economia da FAEG foram, segundo Schlesinger (2012), uma das prioridades das políticas 

públicas que fomentaram a expansão da fronteira agrícola brasileira para o Cerrado. Como as 

novas regiões onde o capital deveria agora se territorializar estavam localizadas longe dos 

pontos e das áreas de maior densidade de veias de transportes e com mais ampla capacidade 

industrial, agrupadas no Sul e no Sudeste do país, o poder público e as grandes empresas do 

setor mobilizaram-se para modernizar os sistemas de escoamento já existentes e implementar 

novos que favorecessem a produção, a industrialização e a exportação.  

 Para Castro e Fonseca (1994), após a adaptação dos sojoais em Goiás, um segundo 

momento pode ser percebido através da expansão da monocultura para o Mato Grosso, Bahia, 

Tocantins e Pará. A partir do ano de 1985, outra fase é assinalada pelo crescimento da 

produção e deslocamento de grandes conglomerados industriais dos setores de abate de 

animais e beneficiamento de grãos, que também contribuíram no aprimoramento da 

infraestrutura já formatada. 

Uma síntese da análise de autores como Castro e Fonseca (1994) e Schlesinger (2012) 

permite afirmar que o deslocamento da agroindústria da soja para o território do Cerrado foi 

motivado pela ótima classificação e qualidade da soja produzida; excelentes níveis de 

produtividade e padrão tecnológico já estabelecido96; possibilidades de expansão da 

exportação do grão e de derivados diante da crescente demanda por óleos refinados que 

apresentam menores níveis de saturação de gorduras; combinação estratégica de participação 

no mercado interno e externo, tanto no que diz respeito à compra de matéria-prima, quanto na 

facilidade de distribuição dos produtos in natura ou industrializados; facilidade de 

armazenamento próximo às áreas de cultivo; viabilidade de expansão das plantas de 

processamento industrial, em caso de necessidade; integração das atividades de 

processamento sojoeiro e de carnes, que racionaliza a produção e a infraestrutura requerida, 

além de aumentar o valor agregado dos produtos industrializados em relação ao grão e 

políticas públicas e programas de incentivos fiscais nacionais e regionais.  

Atualmente a região Centro-Oeste, ocupa um lugar de destaque na produção da soja 

brasileira, um quadro crescente que rompeu o século XXI ultrapassando o Sul, que até o final 

da década de 1990 liderava o ranking de cultivo deste grão: 

 

                                                 
96 Cabe aqui um destaque para o papel da EMBRAPA no desenvolvimento do aporte científico-tecnológico para 

a adaptação da soja no Cerrado, bem como no melhor aproveitamento das variedades da planta em relação às 
condições físicas apresentadas na região como um todo e em micro-regiões, sem o qual dificilmente a 
monocultura teria apresentado resultados satisfatórios aos olhos do setor agroindustrial. 
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Gráfico 6 – Evolução dos hectares de terra ocupados com a monocultura da soja no Brasil de 1976 a 2011 
por regiões geográficas 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2013) a partir de BRASIL (2011). 
 

 No Gráfico 6, a linha ascendente da produção de soja no Centro-Oeste não deixa 

dúvidas de que a monocultura do grão adaptou-se – e bem – ao Cerrado, ainda mais quando se 

considera que o território cerradense não abarca somente essa região do país. As estimativas 

da Companhia Nacional do Abastecimento (CONAB) para a safra 2012/13 indicam que a soja 

vai continuar crescendo no Cerrado, que aumentará a área plantada acima da média nacional, 

cuja previsão de ampliação é de 11,26%:  

 
Tabela 2 – Produção sojoeira nas regiões geográficas brasileiras e estimativa de expansão da produção na 

safra 2012/13 
 

REGIÃO ÁREA PLANTADA 
2010/11 (EM MIL 

HECTARES) 

ESTIMATIVA DA ÁREA 
PLANTADA 2012/13 (EM 

MIL HECTARES) 

PERCENTUAL ESTIMADO 
DE CRESCIMENTO DA 

ÁREA PLANTADA 
CENTRO-OESTE 10.819,4 12.738,7 11,77 

NORDESTE 1.945,7 2.329,0 11,90 

NORTE 645,5 833,5 12,90 

SUDESTE 1.636,9 1.735,2 10,60 

SUL 9.133,5 9.604,7 10,50 

TOTAL 24.181,0 27.241,1 11,26 

Fonte: Elaborado pela autora (2013), a partir de Brasil (2011). 
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 Na primeira quinzena de dezembro de 2012, uma informação divulgada por agências 

internacionais de notícias confirmou a previsão da CONAB em relação ao crescimento da 

safra brasileira de soja. Trata-se do alarde promovido pelo Departamento de Agricultura dos 

Estados Unidos da América (USDA) após a divulgação do saldo final da safra 2012/13 de 

soja, que, ao que tudo indica, poderá, primeira vez na história, apresentar índices inferiores à 

brasileira. Enquanto a produção sojoeira do Estados Unidos foi de 2.971 bilhões de 

burshels97, que equivalem a mais de oitenta milhões de toneladas do grão, a produção do 

Brasil, ainda em fase de conclusão, está condições de superar os índices do país que lidera o 

ranking mundial, prejudicado pela seca e por adversidades climáticas (MINISTÉRIO, 2012). 

 Territorialmente, a soja promoveu a criação e o desenvolvimento de cidades 

cerradenses e fez com que determinadas regiões apresentassem taxas altíssimas de 

urbanização, apesar de ter uma economia basicamente agrícola. Um exemplo é Rondonópolis, 

que abriu a fronteira sojoeira no Mato Grosso, que, por sua vez, deu origem à Primavera do 

Leste e Campo Verde, cidades que brotaram da monocultura do grão. Um outro exemplo 

encontra-se no Nordeste goiano, cuja distância das lavouras dos centros urbanos fez com que 

povoações emergissem em meio ao mar de soja, como registra a reportagem “Nordeste goiano 

expande a produção”, publicada no Jornal O Popular em fevereiro de 1985: 

 
Uma nova fronteira agrícola começa a surgir no Nordeste Goiano, em áreas até 
então tidas como improdutivas devido as características do solo, conhecido como 
terras de campo, na divisa de Goiás com a Bahia, onde o escritor goiano Bernardo 
Élis, em seu livro “O Tronco”, destacou o que é hoje a “Garganta do Santo”. Cerca 
de 30 produtores gaúchos, paranaenses e goianos adquiriram uma área de 25 mil 
hectares em 1982, em Ponte Alta do Norte e Dianópolis, na região também 
conhecida por Serra Geral Goiana. Estes 30 produtores fazendo uso de bastante 
calcário e fertilizantes já em 1983 plantaram arroz e conseguiram obter uma boa 
produtividade, o que os levou a mudar com suas famílias para Dianópolis e Ponte 
Alta do Norte. No momento eles estão cultivando uma área de 1.500 hectares de 
soja, da variedade tropical que foi desenvolvida pela Empresa Goiana de Pesquisas 
Agropecuárias (Emgopa) e pela Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias 
(Embrapa) para as regiões de cerrado e de campo. [...] Até o momento já foram 
aplicados em torno de Cr$ 1 bilhão em máquinas agrícolas e insumos básicos, 
provenientes de recursos próprios dos agricultores e o custeio das lavouras foram 
50% financiados pelo Banco do Brasil [...]. Hoje estão trabalhando na área cerca de 
60 pessoas, que devido a distância das lavouras e a dificuldade de acesso às cidades 
de Dianópolis e Ponte Alta improvisam abrigos para moradias. Entusiasmado com o 
impulso que a agricultura já está causando na Região da divisa de Goiás com a 
Bahia, o prefeito de Dianópolis, Isidório Correia de Oliveira, está abrindo uma 
estrada que dá acesso à área plantada o que irá encurtar em 170 quilômetros a 

                                                 
97 O burshel é uma medida de volume de cereais equivalente a um cesto indígena que era utilizado na troca de 

produtos e, por isso, possui peso diferenciado para cada tipo de cereais. Um burshel de soja equivale a 27,215 
quilos, enquanto outros cereais possuem equivalências distintas: trigo (22,215 kg), aveia (14,515 kg), cevada 
(21,772 kg), milho (25,401 kg), centeio (25,410 kg) e sorgo (22,679 kg). No mercado de commodities, o valor 
monetário da soja é baseado na bolsa de Chicago, que estabelece o preço por burshel, e não por saca, quilo ou 
tonelada. Por isso, no mundo todo, a medida estadunidense é compreendida e traduzida de acordo com as 
especificidades de cada país (SCHLESINGER, 2012). 
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distância entre Dianópolis e a Região, passando de 250 quilômetros para 80 
quilômetros. Com isto, observa Luiz de Castro, também produtor, será mais fácil o 
escoamento da produção que começa a ser colhida em abril próximo, e até mesmo a 
duplicação da área plantada [...] Outro ponto que deixa o prefeito de Dianópolis 
eufórico com a nova fronteira agrícola é a valorização das terras do seu município 
(NORDESTE, 1985, p. 12).  

 
Além da emergência de novas povoações e da investida do poder público no avanço 

do agronegócio, especialmente no que se refere à criação de infraestruturas para o escoamento 

da produção, o trecho citado chama a atenção em mais três aspectos: incorporação tecnológica 

ao setor agrícola, que possibilitou o cultivo da soja e de outros grãos em terras cerradenses 

antes não consideradas propícias para a atividade; pouca quantidade de mão-de-obra que o 

agribusiness demanda (em quinze milhões de m² de soja, apenas sessenta pessoas são 

empregadas) e valorização das terras da região. 

Tal como a ampla maioria das reportagens do Jornal O Popular que abordam aspectos 

relacionados à territorialização da soja e de outras culturas no Cerrado, o que não é dito nessa 

reportagem é que as monoculturas contribuíram para a redução da área da vegetação nativa, 

bem como alteraram significativamente o mundo do trabalho. O acelerado movimento de 

urbanização que ocorreu a partir do alargamento das fronteiras geopolíticas e geoeconômicas 

brasileiras para o território cerradense promoveu, entre outras mudanças, a migração da 

população do meio rural para o urbano, sendo que grande parte das pessoas passaram a ocupar 

postos de trabalho volantes nas grandes propriedades. 

Ao contrário do que muitas vezes é propalado, o aumento da produção sojoeira – ou de 

qualquer outro grão relacionado ao agronegócio – não implica em distribuição de emprego e 

renda. A própria ideia de monocultura está relacionada à homogeneidade, seja da espécie 

cultivada ou da concentração produtiva e fundiária. No caso específico da soja, Roessing 

(2004, p. 45) diz que o complexo agroindustrial é “altamente intensivo no uso de recursos de 

capital, empregando, com isso, menor quantidade de mão-de-obra quando comparado com 

outras atividades agropecuárias mais intensivas no uso de recursos humanos”. Isso quer dizer 

que a soja não gera tantos postos de trabalho diretos e indiretos quanto ocorre em outras 

culturas ligadas ao agronegócio, o que se agrava com a priorização da exportação do grão, que 

não dinamiza outros segmentos da cadeia produtiva ligados ao seu processamento e 

industrialização, por exemplo. Teixeira Neto (2008, p. 250, 251) também congratula com este 

pensamento, e postula que o agronegócio é gerador de migrações: 

 
As migrações foram, no passado, ditadas pelo isolamento, pelo abandono, pela 
rudeza da vida solitária do indivíduo camponês, que se encontrava ilhado na 
imensidão do espaço rural. Dado o isolamento em que se encontravam até 
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recentemente, os indivíduos fugiam de uma realidade quase insuportável do campo 
em busca de outra mais amena na cidade. Hoje, essas migrações têm outra 
explicação: a concentração de quase tudo nas mãos de quase ninguém, tendo como 
consequência dolorosa o êxodo rural forçado. A sazonalidade dos bóias-frias, que 
como desenraizados procuram trabalho itinerante, é um exemplo dos mais 
constrangedores desses movimentos de pessoas de um lugar para outro. Eles 
vagueiam de uma região para a outra, para cortar cana, colher algodão, catar feijão e 
tocos em terras recém-desmatadas para o plantio de grãos. A diversidade da 
economia é ainda pequena, e pequena também é a oferta de postos de trabalhos 
sazonais. Mas o número de pessoas que dependem dessas atividades é enorme. Eles 
vivem como estrelas errantes, em zigue-zague, sem lugar fixo de moradia e de 
permanência. São muitos os que se deslocam, mas poucos os que trabalham. O 
campo está vazio de homens, mas as estradas estão cheias de trabalhadores 
ambulantes e de camponeses sem terra. O contraste social ocupou o lugar da 
diversidade regional, porque por toda parte o movimento de pessoas parece ser um 
só, comandado por uma só lógica: ampliar os espaços produtivos, mas sem aumentar 
e melhor distribuir os benefícios sociais que disso deveriam resultar. 

 

De fato, o modo de produção agrícola implementado no Cerrado no final do século 

XX teve a concentração fundiária como fundamento e o mercado internacional como guia, e 

com a soja não foi diferente. Sua expansão inicial no território cerradense foi fomentada por 

políticas de incentivo que não privilegiaram a distribuição de terras e de renda e nem 

auxiliaram os pequenos produtores e trabalhadores rurais, enquanto na atualidade o setor é 

alimentado pelo viés do grande capital (nacional e internacional) e pelo uso intensivo de 

ciência e tecnologia, com regulamentação do Estado. O Zoneamento Agrícola da Soja, 

instituído pela Portaria nº 135/2012 do MAPA, por exemplo, que ordena a produção visando 

aumentar a produtividade, é o principal instrumento para concessão de crédito e seguro rural, 

um indicativo de que o grão continua a ocupar um papel estratégico na geopolítica e na 

geoeconomia do Brasil. Além disso, a soja torna-se cada vez mais biotecnológica, o que pode 

ser facilmente visualizado no óleo desse grão que é disponibilizado para o consumo dos 

brasileiros, não mais encontrado nas prateleiras dos supermercados sem a indicação de 

“produto transgênico” no rótulo.  

 

 

4.3.1 Por que tanta sojeira? 

  

 

A soja é um grão altamente protéico que é utilizado na alimentação humana e animal, 

mas que também abarca outros setores da cadeia produtiva. Sua versatilidade permite uma 

gama variadíssima de derivados, como farinhas, molhos, rações, sabão, resinas, tintas, 

solventes, cosméticos, biodiesel e óleo, cujo tipo é o mais consumido no mundo na preparação 

de alimentos. Originária da China e do Japão, a soja é hoje um produto global que movimenta 
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o mercado mundial, cuja produção é marcada pela monocultura e pela forte ênfase 

agrobiotecnológica. A já citada reportagem do Jornal O Popular que divulgou que a 

adaptação da soja no Cerrado estava assegurada pelo investimento em ciência e tecnologia, 

também ressaltou a importância do grão no cenário mundial: 

 
A soja assume grande importância no suprimento das necessidades mundiais, 
constituindo-se na maior fonte de proteínas vegetal utilizável pelo homem e pelos 
animais. Da leguminosa poderão extrair-se cerca de 500 sub-produtos, tanto para a 
alimentação como para utilização em outros setores, que se forem produzidos em 
escala comercial, com a utilização de uma tecnologia mais sofisticada na 
industrialização do produto, poderão aumentar violentamente a demanda para a soja 
no país (ASSEGURADA, 1978, p. 8).  

 

Segundo dados da United Soybean Board (USB)98, em 2010 o Planeta produziu mais 

de 258 milhões de toneladas métricas99 de soja numa área de quase nove milhões e quinhentos 

mil alqueires, um competitivo ranking no qual o Brasil ocupa a segunda posição: 

 
Gráfico 7 – Produção mundial de soja em 2010 

  
Fonte: Elaborado pela autora (2013), a partir de World (2012). 
  

No que se refere à área plantada em toneladas métricas, em 2010 o posicionamento 

dos países constantes no Gráfico 7 se manteve: em primeiro lugar destaca-se o EUA, com 

                                                 
98 A USB administra atividades de pesquisa, desenvolvimento de mercado e expansão de um chackoff sojoeiro 

que reúne 69 produtores-líderes indicados por organizações estaduais e nomeados para o Conselho de 
Qualificação da Soja, órgão ligado ao USDA. O chackoff é um mecanismo regulador do governo 
estadunidense sobre as vendas de produtos como o leite, a carne e a soja, no qual o imposto recolhido é 
convertido em programas de marketing genérico e de commodities. No caso da soja, o imposto pago pelos 
produtores é de 0,5% do preço de mercado por burshel vendido a cada temporada (UNITED, 2012). 

99 Uma tonelada métrica equivale a 36,74 sacas de soja, 2.200 libras ou 1,1 toneladas curtas (UNITED, 2012). 
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mais de noventa milhões, e, em seguida, o Brasil com setenta milhões e a Argentina com 

quase cinquenta milhões. China, Índia, Paraguai e Canadá ocupam, respectivamente, da 

quarta à sétima posição, estando ainda muito longe de aproximar-se dos países que lideram o 

ranqueamento da soja: 

 
Tabela 3 – Ranking mundial de toneladas métricas de soja produzidas no ano de 2010 

 

PAÍS PRODUÇÃO EM MILHÕES DE TONELADAS MÉTRICAS 
Estados Unidos 90,6 
Brasil 70,0 
Argentina 49,5 
China 15,2 
Índia 9,6 
Paraguai 7,5 
Canadá 4,3 
Outros 11,6 
TOTAL 258,4 

 

Fonte: Adaptado de World (2012). 

 
 No cenário mundial de produção sojoeira, o Brasil e a Argentina despertam a atenção 

do mercado e do país que está na liderança. Organizações como a USB e a American Soybean 

Association (ASA)100 seguem de perto o desempenho de ambos, a exemplo dos estudos 

comparativos e estatísticas dos dois países latinoamericanos, há anos disponibilizados no site 

da USB. O gráfico abaixo foi elaborado a partir desses dados, e não só ilustra o crescimento 

sojoeiro no Brasil, como também revela o referido acompanhamento da produção 

latinoamericana por grupos empresariais estadunidenses: 

 
Gráfico 8 – Burshel brasileiro e argentino de soja nas safras de 1986 a 2010 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2013), a partir de Brazil (2012). 

                                                 
100 A ASA atua na formatação de políticas estaduais e nacionais em áreas que não estão relacionadas ao chamado 

chackoff (UNITED, 2012). 
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 Atualmente, o interesse dos organismos e corporações internacionais na soja está na 

compreensão de que existe uma demanda mundial crescente por proteínas, que aumentará em 

50% até o ano de 2030 (UNITED, 2012). Segundo Schlesinger e Noronha (2006), essa 

conjuntura está relacionada à ampliação do consumo de carne, cujo impacto na produção de 

soja ocorre porque o grão, altamente protéico, é a base da ração de animais criados em 

confinamento, como o gado, frangos e porcos.  

 Estudos projetivos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO) indicam que, daqui em diante, o mundo necessitará cada vez mais ampliar 

a área plantada com soja. Como ocorre na maioria dos países europeus, a China e o EUA 

possuem áreas cultiváveis restritas e, por isso, a expansão está direcionada para países 

latinoamericanos como o Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia, que têm terras 

abundantes, capazes de acolher satisfatoriamente a monocultura do grão (UNITED, 2012).  

   

 
4.4 OS OUTROS FRUTOS DO REORDENAMENTO DO CAPITAL NO 

TERRITÓRIO CERRADENSE E AS CONTRADIÇÕES DA FRONTEIRA 

  
 
Uma fronteira agrícola pode ser compreendida como “a expansão do processo de 

ocupação do solo em áreas que não tinham determinada aptidão agrícola” ou como um 

movimento amplo e contínuo que reordena geográfica, social e economicamente o espaço 

produtivo, com o objetivo de expandir determinada atividade (CARRIJO, MIZIARA, 2009, p. 

94). Ao analisar a expansão da fronteira agrícola para o Cerrado, Mendonça (2004) postula 

que o ocorrido ultrapassou a incorporação de novas terras agricultáveis, pois se tratou de uma 

reestruturação produtiva do capital que, além de territorializar novas lógicas e dinâmicas no 

Cerrado, rompeu um modo de vida consolidado na organização das roças sertanejas, que 

cederam lugar às monoculturas comandadas por grandes agricultores ou empresas do ramo.  

Ainda segundo o autor, a demora no interesse do capital para a utilização do território 

cerradense no atendimento das necessidades das principais culturas comercializadas no 

mercado internacional pode ter ocorrido em virtude da incompatibilidade entre as 

características do Cerrado com os grãos de commodities, ausência de infraestrutura de 

transporte e comunicação e/ou pacos investimentos governamentais. No entanto, essas 

barreiras que foram vencidas pelos investimentos realizados, entre os quais estão a pesquisa 

científica e tecnológica, a melhoria das vias de escoamento da produção e as políticas públicas 

fomentadoras da agroindústria.  
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De fato, Teixeira Neto (2008, p. 236) argumenta que os terrenos ondulados do 

Cerrado, principalmente os presentes em Goiás e no Tocantins, “[...] venceram por muito 

tempo a disputa econômica contra a chapada e o cerrado no processo de ocupação e 

valorização do espaço regional”.  É que tais fitofisionomias eram vistas como pastagens 

naturais com solo de terceira ou quarta categoria, e o maior interesse estava nas zonas de 

mata, consideradas de boa cultura. 

Na contemporaneidade, a prioridade para o cultivo em larga escala se inverteu: as 

zonas mateiras, com acentuados declives, apresentam-se impróprias para a mecanização 

agrícola, enquanto os chapadões e pastos naturais, grandes reservas de valor, tornaram-se o 

“filé mignon da moderna agricultura”, para utilizar um dizer de Teixeira Neto ( 2008, p. 238), 

cuja tecnologia empregada permite corrigir o que, no passado, era um empecilho para o setor, 

seja nas técnicas de manejo do gado e demais criações, na adubação ou no desenvolvimento 

genético de espécies adaptadas às condições climáticas e pedológicas: 

 
O lugar da roça antiga – as terras naturalmente férteis dos fundos de vale, ou menor 
as “terras de primeira”, em que abunda o bacuri, símbolo de solo rico –, acabou se 
transformando em bacia leiteira ou em pastos plantados para o gado de corte criado 
com muita tecnologia para, em pouco tempo, fornecer carne gorda. No passado, não 
faz muito tempo, o alqueire de terras do cerrado valia quatro ou cinco vezes menos 
que o de terras de “cultura”. Agora é o inverso, ou quase. Isto lembra o ditado 
popular: “um dia é da caça, outro do caçador”. Ontem foi o dia do mato grosso, hoje 
é o do cerrado. Como se pode observar, os papéis se inverteram e, ao que parece, 
para sempre. Adeus emas, seriemas, tatus, tamanduás, veados campeiros, 
muricizeiros, pequizeiros, barbatimão, pau-terra, cagaita, mama-cadela, bacu-pari, 
tesoureiro, galo-campina, salta-chão, teiú, cajuzinho... Os tratores tudo revolvem e 
expulsam dos lugares por onde passam. Os grãos nobres, como na fábula, são a 
razão do mais forte. E a razão do mais forte é sempre a melhor. 

 
 Uma reportagem de O Popular publicada em fevereiro de 1975 que aborda o 

aproveitamento das várzeas para a agricultura por meio da irrigação confirma a força do 

pensamento de Teixeira Neto. O texto assim diz: 

 
A lavoura em Goiás, sempre foi, por tradição e por costume, cultivada nas chamadas 
“terras de primeira” ou “de cultura”. Com o início da mecanização e novas técnicas 
agrícolas, como adubação, correção do solo, etc. as terras consideradas como fracas 
(cerrados e campos) passaram a ser também aproveitadas. Nesses processo [sic] de 
evolução, a produtividade aumentou de forma considerável (VÁRZEAS, 1975, p. 
24. Grifos do autor). 

 
Ao analisar a captura do Sul e do Sudoeste de Goiás pelo agronegócio, Gomes (2008) 

destaca que a topografia plano-ondulada favoreceu a mecanização, expressa tanto no uso de 

pesado maquinário quanto na pivotização. Daí as extensas monoculturas que tomaram a 

paisagem de municípios como Rio Verde, Chapadão do Céu e tantos outros que se localizam 

na rota da soja, edificada a partir de 1980.  
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Pelo visto, quando se trata de fronteira, o debate não pode considerar somente o 

movimento de alargamento ou continuidade, visto que implica também em descontinuidades, 

quebras, rupturas e instituição de novas práticas que contém essências históricas como as 

heranças e as novidades, quase sempre contraditórias ou até mesmo antagônicas 

(BERNARDES, 2007).  Pensamento semelhante tem Martins (1996, p. 26), ao dizer que “a 

história do recente deslocamento da fronteira é uma história de destruição”, caracterizada pela 

imposição hegemônica de uma nova racionalidade econômica que, formal e 

institucionalmente, constituiu novas mediações políticas. Isso ocorreu, principalmente, por 

meio da edificação de inéditos vínculos com o capital e com o mercado, capazes de introduzir 

modernização e novas concepções de vida, mas incapazes de não gerar conflitos sociais: 

 
O que há de sociologicamente mais relevante para caracterizar e definir a fronteira 
no Brasil é, justamente, a situação de conflito social. E esse é, certamente, o aspecto 
mais neglicenciado entre os pesquisadores que têm tentado conceituá-la. Na minha 
interpretação, nesse conflito, a fronteira é essencialmente o lugar da alteridade. É 
isso o que faz dela uma realidade singular. À primeira vista é o lugar do encontro 
dos que por diferentes razões são diferentes entre si, como os índios de um lado e os 
civilizados de outro; como os grandes proprietários de terra, de um lado, e os 
camponeses pobres, de outro. Mas, o conflito faz com que a fronteira seja 
essencialmente, a um só tempo, um lugar de descoberta do outro e de desencontro. 
Não só o desencontro e o conflito decorrentes das diferentes concepções de vida e 
visões de mundo de cada um desses grupos humanos. O desencontro na fronteira é o 
desencontro de temporalidades históricas, pois cada um desses grupos está situado 
diversamente no tempo da História. Por isso, a fronteira tem sido cenário de 
encontros extremamente similares aos de Colombo com os índios da América: as 
narrativas das testemunhas de hoje, cinco séculos depois, nos falam das mesmas 
recíprocas visões e concepções do outro (MARTINS, 1996, p. 27). 

 
Pensar a fronteira como alargamento e ruptura permite compreender o contexto 

histórico do reordenamento do capital no Brasil, mirado, a partir de 1970, para o território do 

Cerrado. Segundo Martins (1996), esse movimento permitiu a emergência de uma nova base 

material produtiva que incentivou a produção e as exportações de produtos não tradicionais, 

como a soja, e agrupou interesses do Estado e de setores capitalistas. 

Ao fomentar políticas que incorporaram o Cerrado ao processo produtivo, o Estado 

brasileiro assumiu a posição de agente de territorialização do capital. Para tanto, foi 

necessário desmontar o viés de atuação voltado ao bem-estar-social e aos parâmetros 

nacionais que vigoravam até então. Nesses termos, a fronteira não se firmou apenas com 

investimentos infraestruturais – contou também com elementos muitas vezes intangíveis, 

entre os quais se destaca o processo de liberalização da economia, que, aos olhos do capital 

estrangeiro, clarificou os atrativos e vantagens competitivas do Brasil. Daí as privatizações, o 

reordenamento da função do Estado, agora atuando dentro dos padrões neoliberais, bem como 
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a abertura das atividades produtivas ao mercado mundial, elementos que redefiniram não só 

os rumos do avanço do capitalismo no país, como também o próprio ambiente geoeconômico.  

  Um dos maiores impactos desse processo está no mundo do trabalho. De acordo com 

Martins (1996), entre as novidades oriundas da expansão da fronteira do capital está a 

formação de novos mercados de trabalho, que geralmente promovem desencontros de 

temporalidades e geram conflitos com populações locais e tradicionais que tentam resistir às 

necessidades dos grandes grupos econômicos, calcadas, principalmente, na constante carência 

de terras capazes de acomodar a expansão produtiva do agronegócio. Na visão do autor, o 

principal saldo é a instalação de uma tendência migratória na fronteira, que tanto recebe 

continentes populacionais de outros estados, quanto desloca grupos minoritários para além 

dos limites do território ocupado. É que o novo mercado de trabalho exige mão-de-obra 

especializada, familiarizada com a tecnologia inerente ao agronegócio. Aos trabalhadores 

rurais e pequenos produtores não “atualizados” com as tendências de mercado, são destinadas 

as margens da fronteira produtiva do agribusiness, conforme noticiou o Jornal O Popular na 

reportagem que aponta os “agricultores desqualificados” como causadores da perda da metade 

da produção anual de grãos: 

 
Ao justificar a necessidade de se treinar e formar mão-de-obra rural no Brasil, o 
diretor do Serviço Nacional de Formação Profissional Rural (Senar), Wellington de 
Oliveira barros, revelou, em Belo Horizonte, que o país perde cerca de 50 por cento 
de sua produção de grãos, devido à falta de qualificação profissional do trabalhador 
e pequeno produtor agrícola. Exemplificou que somente no Paraná, no ano passado, 
a colheita de soja sofreu perda de 18 por cento, equivalente a 400 milhões de 
dólares, a preços de hoje na bolsa de Chicago, por falhas na operação das 
plataformas das colheitadeiras, manobradas acima do nível ideal das hastes da 
planta. Porém, disse que existe “um medo declarado” de alguns patrões na 
valorização do empregado treinado profissionalmente. Segundo ele, o treinamento já 
fez cair para 5 por cento a perda na colheita da soja paranaense este ano (SENAR, 
1982, p. 10. Grifo do autor).   

 
Da especialização do mundo do trabalho ligado ao agronegócio e das suas 

consequências ambientais e sociais, é possível supor que o que se altera não é somente a 

forma do território – sua substância, conteúdo e significado também não permanecem 

estáticos ao movimento de expansão da fronteira geoeconômica. Para Bernardes (2007, p. 10):  

 
[...] a nova fronteira estende-se através de novas relações de mercado para além dos 
limites do território já incorporado e consolidado, com apropriação das terras para 
obtenção do maior lucro possível através da utilização das técnicas mais inovadoras 
com vistas ao mercado externo da importância do trabalho, fortemente associado ao 
processo migratório e ao modelo técnico produtivo. 

 

Além disso, a territorialização do agronegócio vem acompanhada do meio técnico-

científico-informacional, que não se dissocia dos grandes capitais nacionais e internacionais, 
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além de produzir realidades espaciais e territoriais adequadas às suas necessidades. As cidades 

que nasceram ou que se reurbanizaram e modernizaram ao lado da soja, indispensáveis à 

gestão empresarial do agribusiness com formas, estruturas e funções favorecedoras das trocas 

globalizadas, são exemplares. Nessa perspectiva, o reordenamento e a refuncionalização da 

fronteira geoeconômica brasileira para o território do Cerrado não ocasionou somente a 

migração de pessoas para dentro e fora dos seus limites. Fundamentalmente, o capital também 

migrou, e com ele, novas territorialidades e insígnias emergiram. 

Intrigado com os mares de soja e com os sulistas que os acompanham foi que 

Valdivino Braz escreveu o poema “O Boom da Soja” no qual, cunhou o termo “sojeira”:  

 
[...] inspirado durante uma impressionante/chocante viagem que fiz de Goiânia a 
Itiquira (MT), passando por quilômetros e quilômetros que me pareciam infinitos e 
só de terra em preparo ou já preparada para o plantio de soja, por gente do sul 
(gaúchos, talvez paranaenses), segundo me disseram ("os homens de barbicacho", no 
poema, alude aos sulistas e seus chapéus típicos dos pampas). Só a terra nua, a 
perder-se de vista e sem uma árvore sequer, era o que se via naquela região. Daí veio 
o poema, no qual utilizo o termo "sojeira" em duplo sentido, subentendido o termo 
"sujeira", assim como o "bunda suja" em Boom da Soja. Um tom crítico não com 
intento ofensivo aos sulistas em si, mas ao comportamento ambiental que, de há 
muito, se processa em nosso país, onde a ganância capitalista (e mesmo a pretexto 
de mercado e economia nacional), vai além do parâmetro alimentício (no caso 
a paradoxal cultura da soja, em função da qual se cultiva destruindo e não se leva 
conta, e a fundo, a questão ambiental) (BRAZ, 2012. Grifos do autor). 

 
 Para compreender a reflexão de Braz (1994, p. 22-23) sobre os frutos da 

territorialização da soja no Cerrado, nada melhor do que o próprio poema: 

 
O que era da terra,  
das fomes de bichos e homens,  
agora é da gula da fera de ferro.  
A goela de léguas e léguas engolindo tudo,  
a língua do sol ardendo na terra descarnada  
para o churrasco do diabo.  
 
Tudo arrasado, quebrado o equilíbrio,  
o natural das coisas, o ar da vida.  
Milhares e milhares de hectares vazios, desolados.  
Onde os milharais, os pomares, o arroz,  
os pássaros, os bois, o ouro do mel?  
Que rei os comeu?  
 
Agora uma arena de ganâncias,  
uma guerra de interesses sem freios,  
cobra comendo cobra.  
Sem trégua, a insana refrega,  
em que se comem cruas as crias  
do ferro antropofágico.  
 
Famigeradas ferragens  
a tudo devastam e devoram,  
rangendo as mandíbulas do dinheiro.  
A semeadura da fartura,  
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as supersafras da fome,  
carunchos do futuro tecnotrágico.  
 
Nenhuma viv’alma.  
Som nenhum.  
Só a terra nua e o sol.  
Sombra alguma de vegetal,  
salvo de esparsos eucaliptos  
junto às sinistras instalações,  
galpões, nefandos ninhos de máquinas,  
frios monstrengos do desenfreio.  
 

Mas tome soja.  
O boom da soja.  
E o bunda-suja.  
Os cus de barbicacho  
com a praga de gafanhotos, 
sotonhafag, nhotosfaga, gatosfanho e bostoutras.  
A vulva da terra estuprada, fundas fendas,  
feridas que são crateras do tumor maligno. 
 
Signo de câncer,  
a doença moral das supersafras.  
Furibundas fazendas pró-rendas, 
a tara do lucro às toneladas,  
e a má distribuição de renda.  
Os governos, os banqueiros,  
financiando a barafunda,  
subalternos embolsando o suborno,  
o ladrão dolarizando a corrupção.  
 
E agora só a terra-terra,  
os arais da escassez,  
o jogo da especulação.  
Ou então soja, tipo exportação.  
Só soja. Sojeira pura. 

 
Além da presença inconteste da “sojeira” que altera a paisagem do Cerrado e impõe a 

mesmice excludente e concentradora que é peculiar às monoculturas, o estranhamento que 

Braz (1994) teve com a presença dos gaúchos no Cerrado matogrossense tem seus 

fundamentos. Incentivados pelo Estado por meio de políticas públicas de reocupação que 

difundiam a ideia de que o Cerrado, embora tivesse um enorme potencial para atividades 

agropecuárias, era uma terra despovoada, a espera de desbravadores, os sulistas foram 

atraídos nas últimas décadas do século XX:  

 
Por meio de projetos governamentais, na década de 1980, nos cerrados da Região do 
Triângulo Mineiro, no estado de Minas Gerais, mais especificamente no município 
de Irai de Minas, difundiu-se a idéia de que o cerrado dessa região era despovoado, 
levando-se com ela modelos de organização social, desenvolvimento e mudança 
política que, em larga medida, se institucionalizaram no município e promoveram a 
migração de gaúchos e a sua inclusão na economia mundial, dominada inteiramente 
pelo capitalismo. Práticas, valores e instituições, historicamente constituídas pelas 
populações tradicionais do cerrado, foram seriamente abaladas a partir dos projetos 
estatais e se espalharam pelo cerrado, tornando-se expressões do 
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desenvolvimentismo, e também se impuseram como representantes do Estado e do 
grande capital internacional (SANTOS, 2008, p. 99).  

 

Santos (2008, p. 113) sustenta ainda que os gaúchos que migraram para o território 

cerradense – e tudo o que eles passaram a representar – introduziram transformações e 

promoveram rupturas, especialmente  nos modos de vida e na organização da produção, 

eminentemente familiar. Novos valores e parâmetros produtivos (e reprodutivos) do capital, 

imbuídos na crescente utilização do meio técnico-científico-informacional, reocuparam, 

revalorizaram e redefiniram o Cerrado,  “[...] com implicações na linearização do tempo de 

produção das mercadorias e reprodução dos produtores”.  

“Sujeitados” da sua condição de sujeitos, os gaúchos que se territorializaram no 

Cerrado necessitaram estabelecer relações com diferentes agentes do capital compartilhadores 

da meta de ampliar e reproduzir o investimento realizado. Porém, também interagiram com os 

mineiros, goianos e matogrossenses, seja na organização do trabalho ou nas manifestações 

culturais, religiosas e nos espaços de sociabilidade. Para Santos (2008), no reordenamento 

territorial do Cerrado, identidades também foram redefinidas e reinventadas em distintos 

espaços, o que não quer dizer que as diferenças sejam sempre toleradas ou que ocorram fora 

dos parâmetros impostos pela hegemonia capitalista. Se o agronegócio concentra, ele não o 

faz em apenas uma esfera da existência ou dos meios que essa encontra para se efetivar. 

De volta ao Jornal O Popular, da contradição que é inerente à organização dos 

veículos de comunicação e de jornalismo no Brasil e no mundo, apesar do grande foco no 

agronegócio, fomentador da economia, do desenvolvimento e do progresso de Goiás, emerge 

também críticas ao modelo implementado com a expansão da fronteira geoeconômica para o 

território cerradense e denúncias de como ele estava destruindo o Bioma Cerrado. O artigo 

opinativo assinado por Roberto Cavalcanti é um dos exemplos: 

 
O Brasil Central sofreu imensas transformações nos últimos 40 anos. De uma região 
remota marcada pela atividade pecuária extensiva em cerrados sem fim, tornou-se o 
grande celeiro agrícola do País. Esta mudança revolucionou a população, a infra-
estrutura, a economia e a sociedade regional. Ao mesmo tempo, significou o 
desaparecimento de grande parte das paisagens originais. A velocidade deste 
declínio surpreende os mais ávidos defensores da expansão agrícola, pois grande 
parte aconteceu nos últimos 15 anos. Para quem viu isto acontecer as estatísticas dos 
conservacionistas de que o Cerrado nativo poderá desaparecer até 2030 parecem 
tristemente realistas. Sabe-se há muito tempo do confronto entre as necessidades de 
conservação do Cerrado e a pressão expansionista do agronegócio (CAVALCANTI, 
2007, p. 4). 

 
Quase 26 anos antes, uma reportagem divulgou a preocupação com a degradação do 

solo do Cerrado, em virtude do uso desordenado e intensivo e da “falta de consciência dos 
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produtores”, cuja principal fonte foi o coordenador de Conservação do Solo da EMATER-GO 

e presidente da Comissão Estadual de Conservação do Solo e da Água, Cassimiro Vaz: 

 
As perdas nas safras agrícolas, em decorrência do veranico prolongado, como ocorre 
agora em Goiás, seriam reduzidas em grande escala se houvesse uma 
conscientização por parte dos agricultores sobre a importância da conservação do 
solo [...] além do desequilíbrio ecológico, o Estado vem sofrendo as consequências 
danosas de poluentes que dizimam os animais e afetam as águas, prejudicando 
também a agricultura. [...] Esclarece Cassimiro Vaz que a conservação do solo tem 
grande influência no controle do veranico porque o terreno bem conservado retém 
grande quantidade de água da chuva, trazendo benefícios para as culturas que 
sofrerão menos com a estiagem. Frisa que uma terra bem conservada tem 
características químicas, físicas e biológicas que influenciam no aproveitamento dos 
insumos colocados no solo com a finalidade de aumentar a produção e a 
produtividade das lavouras, e que a manutenção da matéria orgânica é fundamental 
para a terra, os animais e os vegetais. [...] Disse ele que em região como Santa 
helena e Itumbiara “não se vê mais pássaros”, numa constatação de que os poluentes 
estão dizimando a fauna e que a predominância agora é a do “cheiro dos 
defensivos”. A erosão ocorre, salienta, em lugares onde o solo é mais descoberto, por 
exemplo, onde há um contínuo preparo para plantio, com aração da terra, gradagem, 
enfim, onde há muito movimento. É o caso, principalmente, do sudoeste e sul do 
Estado, onde os avanços tecnológicos são mais sentidos (SOLO, 1981, p. 10).  

 
O aporte documental selecionado nos microfilmes de O Popular indica que o governo 

federal gastou treze anos para começar a empreender ações que atendessem aos apelos de 

Cassimiro Vaz, embora a maior motivação fosse mesmo a redução dos custos de plantio: 

 
O Governo Federal vai destinar US$ 440 mil para a implantação de projetos de 
estudos para a recuperação das áreas de cultivo degradas em Goiás. O convênio foi 
assinado ontem em Goiânia entre a Finep, empresa pública federal financiadora de 
estudos e projetos; Fundepec (Fundação de Defesa da Pecuária de Goiás) e Empresa 
Goiana de Pesquisa Agropecuária [...] O presidente da Emgopa, Paulo Roberto 
Ferreira, explicou que o objetivo do convênio é gerar condições para que a 
preservação das áreas agricultáveis reduzam os custos de plantio, tornando os 
empreendimentos agrícolas do Estado auto-sustentáveis. [...] Paulo Roberto Ferreira 
explicou que o projeto acompanha as tendências internacionais do setor agrícola, 
buscando alternativas para a redução dos custos de produção (ESTADO, 1994, p. 9)  

 

Na mesma página dessa reportagem há outra informação intrigante: aquele temor dos 

cotonicultores do Sudoeste goiano, de que a falta de armazéns para estocar o algodão 

prejudicaria o setor, parece não ter se concretizado, embora sua ruína tenha vindo de outra 

forma. É que em 1994, 30% das lavouras de algodão de Santa Helena ficaram comprometidas 

com um fungo de solo, que prejudicou a safra e gerou um processo de descapitalização de 

muitos produtores que não tinham seguro agrícola. Ainda de acordo com o texto, o fungo 

estava presente em outras cidades do Sudoeste de Goiás, mas Santa Helena foi a mais 

atingida. Somente naquele ano, o município havia destinado 14 mil hectares para o cultivo 

algodoeiro, um crescimento de 27% da área plantada (SUDOESTE, 1994, p. 9).  
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No ano seguinte, os produtores do Sudoeste goiano novamente tiveram enormes 

prejuízos econômicos por causa da ação de outra doença, mas desta vez, o foco foi a soja: 

 
As perdas com a incidência do Cancro da Haste nas lavouras de soja do sudoeste 
goiano foram estimadas, inicialmente, em cerca de R$ 20 milhões [...]. Conforme 
previsões dos produtores, de entidades do setor agrícola e até mesmo do Banco do 
Brasil, pelo menos 30% das lavouras de soja foram comprometidas com a doença, 
proporcionando um prejuízo de mais de 60 milhões, considerando ainda apenas os 
principais municípios produtores da região, como Jataí, Mineiros, Montividiu e Rio 
Verde. Segundo dados das associações de produtores de grãos de Rio Verde e Jataí, 
diversas plantações de soja na região atingiram índices de até 90% de perda. Áreas 
onde eram esperados recordes de produtividade, alcançando médias de 60 sacas por 
hectares – 3.000 kg/há –, não produziram mais do que seis sacas. Porém, como há 
muita soja para ser colhida no sudoeste, os produtores e agrônomos arriscam prever 
até 40% de perdas. É como se os principais municípios da região deixassem de 
produzir aproximadamente 7 milhões de sacas de soja (PREJUÍZO, 1995, p. 14).  

 
As doenças e pragas que assolam as monoculturas sojoeiras são um assunto constante 

no Jornal O Popular. Uma edição do Suplemento do Campo de 1998 dedicou especial atenção 

ao problema, tanto nos sojoais, quanto em outras culturas, como o tomate, prejudicado pela 

mosca branca. O texto diz que “a soja convive com o risco de ser atacada por mais de 40 

pragas e doenças”, quadro que “se agrava com a proliferação da monocultura” (SANIDADE, 

1998, capa). Entre as principais doenças são destacados o oídio, o neumatóide de cisto e o 

cancro da haste, enquanto lagartas e percevejos são apontados como as principais pragas. 

Uma das saídas apresentadas aos produtores advém da agrobiotecnologia: “A escolha de 

variedades adaptadas à região e a aquisição de sementes de qualidade reconhecida são 

algumas das medidas que os sojicultores podem tomar para evitar danos às suas lavouras”. 
 

Fotografia 25 – Doenças e pragas da soja em destaque no Suplemento do Campo 

 
Fonte: Jornal O Popular, 03/01/1998, capa, Suplemento do Campo. Fotografia: Huoldo Aparecido da Silva. 
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Com o objetivo de desvendar alguns elementos que permeiam a “sojeira” social e 

ambiental do agronegócio, Guidotti (2004) sintetiza discussões científicas, opinativas e de 

organizações sociais sobre os impactos das monoculturas nos lugares e na vida das pessoas, e 

elenca dez pontos reflexivos sobre o agribusiness, que: 

1) Gera violência, embora suas relações com os conflitos rurais e urbanos não sejam 

noticiadas pelos veículos de jornalismo. Os estados onde o agronegócio mais flui 

(MT, PA, TO, MA) são os que registram os maiores índices de violência no 

campo, que incluem, além dos conflitos entre trabalhadores, grandes produtores e 

empresários, o trabalho escravo; 

2) É concentrador de terras, águas e rendas; produz muito, contribui no equilíbrio 

da balança comercial brasileira, mas possui um custo social e ambiental altíssimo: 

além das grandes propriedades, já que o setor precisa de largas escalas de terra 

para produzir, os maiores incentivos fiscais vão para quem tem a produção voltada 

ao mercado externo, que, em alguns casos, possuem até mesmo isenção de ICMS 

para produção e comercialização, ou seja, não há distribuição de renda. Ademais, 

a irrigação das monoculturas consome cerca de 70% da água doce do país, e faz 

secar rios, prejudicando não só o ecossistema, como também milhares de pessoas 

cujos modos de vida deles dependem; 

3) Não combate o desemprego, especialmente pelo uso intensivo de mecanização, 

que substituem a mão-de-obra num país onde um dos maiores problemas é 

justamente a falta de empregos para todos. Somente dois trabalhadores são 

empregados a cada cem hectares cultivados pelo agronegócio, um fenômeno 

mundial comprovado no dado estatístico da FAO de 58% do Produto Interno 

Bruto (PIB) mundial é controlado pelas quinhentas maiores empresas 

transnacionais do planeta, que empregam apenas 1,8% da população 

economicamente ativa; 

4) Devasta a natureza, movimento que também é mundialmente observado: no 

Brasil, o caso clássico é o do Cerrado, que tem, a cada dia, sua área de vegetação 

nativa reduzida pela expansão do setor, seja por meio do desmatamento ou dos 

agrotóxicos que contaminam o solo, a água, o ar e as plantações e criações das 

populações tradicionais ou pequenos produtores; 

5) Promove êxodo rural em níveis alarmantes, e o exemplo mais próximo vem da 

Argentina, cuja expansão do agronegócio quase extinguiu o movimento camponês 
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simplesmente porque expulsou as pessoas do campo e, por isso, o país é o único 

na América Latina onde o movimento social urbano é mais forte do que o rural; 

6) É mais perigoso do que o latifúndio, pois é agressivo e exige expansão territorial, 

realizada por meio da destruição ambiental e da captura de terras dos pequenos 

agricultores e posseiros, enquanto o latifúndio fica na defesa da propriedade 

privada, mesmo quando improdutiva; 

7)  Tem foco na exportação, especialmente quando o assunto é a soja, pois quem 

produz, o faz para quem paga mais, independente da localização geográfica do 

comprador no planeta. Sem dúvida, o agronegócio moderniza o país, mas o faz em 

cima de contradições: a priorização da soja para o mercado externo, por exemplo, 

tem feito com que a produção de outros grãos diminua, o que leva o Brasil a 

importá-los, como é o caso do arroz, do milho e do trigo; 

8) Não produz alimentos para alimentar os brasileiros: grande parte da produção 

sojoeira e de milho são exportados in natura para serem processados e virar 

alimento de animais dos países desenvolvidos. Segundo dados do IBGE, mais de 

60% dos alimentos consumidos no Brasil advém da agricultura familiar, e não do 

agronegócio (70% do feijão, 84% da mandioca, 58% dos suínos, 54% do leite, 

49% do milho, 40% das aves e ovos e 62,3% da carne bovina);  

9) Não gera impostos significativos para os municípios, especialmente o sojoeiro 

direcionado às exportações, que, na maioria dos casos, possui isenção de ICMS, 

além de outros incentivos fiscais ofertados ao setor; 

10) Devastou o Cerrado, especialmente por meio das monoculturas da soja, gerando 

grandes desmatamentos e alterando os modos de vida, hoje preponderantemente 

urbanos. 

A síntese de Gomes (2008) sobre o reordenamento da fronteira agrícola para o 

território do Cerrado congratula com várias das questões levantadas por Guidotti (2004). 

Assim diz o autor: 

 
O saldo negativo dessa política oficial de livre expansão da fronteira agrícola no 
Brasil são os sucessivos impactos ambientais, sociais e culturais de toda ordem que a 
mãe-natureza e a sociedade brasileira vêm sofrendo. Sob essa prática de tratamento 
aético da natureza como objeto de uso e desuso, descartável, mencionam-se: a 
fragmentação da estrutura geológico-geomorfológica como embasamento físico do 
território; a degradação e a destruição da cobertura vegetal como protetora do solo e 
do subsolo; a redução da biodiversidade animal, vegetal e genética – em espécies, 
nichos e ecossistemas – como reprodutora da vida; o assoreamento e a diminuição 
da rede de drenagem de superfície e subterrânea, das cabeceiras de nossos cursos 
d’água, das veredas, berço das águas, com suas matas ciliares ripárias, seus 
buritizais e buritiranas e suas vegetações campestres; a destruição das vocações 
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culturais centenárias de nossas comunidades interioranas; a destruição de 
monumentos naturais e sítios arqueológicos e antropológicos milenares (GOMES, 
2008, p. 363).  

 

Além dos impactos mencionados por Gomes (2008), Chaves (2008) chama a atenção 

para o aumento do consumo de água e uso abusivo e incorreto dos sistemas de irrigação que 

compromete o balanço hídrico e a perenidade dos rios; contaminação dos mananciais por 

agrotóxicos e fertilizantes, bem como por esgotos industriais e domésticos, que são lançados 

nos corpos d’água sem o devido tratamento; desmatamento de extensas áreas para ceder lugar 

à agroindústria e pecuária industrial; avultamento das queimadas; aparecimento de novas 

áreas degradadas e expansão das que já existem no perímetro urbano e nas proximidades das 

cidades, além do aumento da erosão. 

Contudo, outra contradição aparece quando um dos principais argumentos para a 

expansão da fronteira agrícola brasileira para o Cerrado é relembrado: a crise mundial de 

alimentos e a posição estratégica que o Brasil ocupa no cenário mundial. Dados estatísticos da 

CONAB mostram que da safra de 1976/77 à de 2010/11, a área cultivada de alguns dos 

principais alimentos consumidos no país está diminuindo, a exemplo do arroz e do feijão. Na 

safra de 1976/77, as áreas plantadas de ambos os grãos eram de, respectivamente, 5.992.300 e 

4.538.700 hectares e na safra de 2010/11 abaixaram para 2.820.300 e 3.990.000 hectares, 

enquanto o milho oscilou mas se manteve, e a soja cresceu em saltos: 

 

Gráfico 9 – Área ocupada em milhões de hectares pelos principais grãos produzidos no Brasil: safras de 
1976/77 a 2010/11 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2013), a partir de Brasil (2011). 
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 Fenômeno semelhante ocorre com a produção de arroz, feijão e trigo que, nas safras de 

1976/77 à de 2010/11, ou se mantém dentro de uma margem de relativa estabilidade, ou 

apresentam consideráveis quedas, à medida que a soja e o milho, apesar de também terem 

seus altos e baixos nos resultados anuais de produção, possuem estável crescimento: 

 
Gráfico 10 – Produção em milhões de toneladas dos principais grãos cultivados no Brasil: safras de 

1976/77 a 2010/11 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2013), a partir de Brasil (2011). 

 

Uma análise do Gráfico 10 permite constatar que, em 1982/1983, a safra brasileira de 

milho teve uma queda de mais de 2,5 milhões de toneladas. Porém, segundo reportagem 

publicada no Jornal O Popular em novembro de 1982, o Cerrado goiano não acompanhou a 

tendência nacional, visto que o grão bateu, tanto nessa quanto nas duas safras anteriores, 

recordes de produção: 

 
Nos últimos dez anos, no Estado de Goiás, a cultura do milho foi a que apresentou 
maiores índices de crescimento, tanto em área plantada, como em produção. Assim, 
o milho é hoje a segunda cultura mais importante do Estado – só perdendo para o 
arroz em todos os aspectos, tanto em natureza física, como econômica e social. [...] 
A área colhida com milho, em Goiás, cresceu 97% no período 1973/1982, passando 
de 448.650 hectares para 881.700 hectares. A produção, no mesmo período, teve 
uma elevação de 173%, passando de 703.984 toneladas para 1.922.108 toneladas 
(MILHO, 1982, p. 16). 

 

Com exceção da soja e do milho, é inconteste a confirmação de que grãos como o 

arroz, o feijão e o trigo brasileiros estão em processo de atrofiamento da área plantada e da 

produção. Além da priorização dos sojoais e demais grãos do mercado de commodities, uma 
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das explicações pode estar na recente ampliação do setor sucroalcooleiro, que impõe novas 

fronteiras e avança sobre áreas antes destinadas às atividades agropastoris, como o Cerrado.  

Tal como ocorre com a corrida mundial para garantir territórios produtores de 

alimentos, a produção de cana-de-açúcar está envolta em dinâmicas internacionais, seja do 

que se refere à exploração do setor pelo capital estrangeiro, ou no que diz respeito à 

exportação dos seus derivados. Além do possível comprometimento da produção alimentar, a 

atividade canavieira é permeada por grandes paradoxos e polêmicas que envolvem questões 

econômicas, ambientais e sociais que merecem atenção do poder público, da comunidade 

científica e da sociedade em geral.  



CAPÍTULO V 

O CERRADO REEDITADO E GLOBALIZADO 

 

 

 

De um território inóspito à posição de celeiro da humanidade, o Cerrado entra no 
século XXI com profundas transformações e disputas nacionais e internacionais. 

 

 

No século XX o Cerrado experienciou três movimentos de apropriação e captura 

territorial: um que o “pré-editou”, marcado pelos processos que antecederam a expansão das 

fronteiras geopolítica e geoeconômica; um que o “editou”, assinalado pelo reposicionando dos 

movimentos do capital nacional e internacional, e um que o “reeditou” no bojo de novas 

necessidades e demandas mundiais ligadas ao setor energético. Numa linguagem geográfica, a 

assertiva seria de que, em menos de cem anos, o Estado brasileiro e o capital nacional e 

internacional prepararam as bases para o alargamento fronteiriço rumo ao Cerrado, 

expandindo fronteiras e, logo em seguida, rearranjando-as.   

O reordenamento territorial do Cerrado nos últimos anos do século XX e no início do 

século XXI, com foco na produção de agrobiocombustíveis, na ocupação estrangeira e nas 

disputas – novas e antigas – que permeiam as territorialidades e territorializações cerradenses, 

são os principais temas deste Capítulo.   

Além do arcabouço teórico, o diálogo permeia os discursos presentes nos Jornais O 

Popular e O Estado de São Paulo, sendo esse último especialmente utilizado no subitem que 

debate a captura do território do Cerrado por pessoas, empresas e Estados estrangeiros. No 

entanto, a Revista A Informação Goyana é resgatada no fechamento do Capítulo, com o 

objetivo de pautar disputas seculares que envolvem o modo como o Cerrado é capturado, 

apropriado e dado a ler.  

 

 

5.1 NOVAS DEMANDAS, OUTRAS FRONTEIRAS: O CERRADO DO ETANOL 

 

 

A imagem filmada da janela de um ônibus que trafega numa estrada não identificada 

mostra um canavial que se perde no horizonte. Ao som de um dedilhado violeiro, a frase “o 

gosto amargo do açúcar” marca o início da poesia declamada. A voz masculina é calma e o 
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sotaque do sertanejo bem acentuado, mas a locução é acelerada, tal como a repetida e 

repetitiva paisagem da cana que vai passando, passando, passando, do início ao final do vídeo, 

cujo texto, assinado por Lázaro Carneiro, diz o seguinte:  

 
Nas campinas de Lençóis, onde as jaguatiricas disputam espaço com os lobos, é lá 
que o caipira fica. Numa cabeceira d’água ele afoga suas mágoas comendo queijo e 
canjica. Se eu saio bater lagoas beirando rios e vazantes só pego peixe pro gasto, 
apesar de ter bastante. Eu vejo a mais de cem braças a seriema que passa com seu 
andar elegante. Naquele capão de mato, que cobre o rio caudaloso, eu ouço o ronco 
dos bugios no entardecer preguiçoso. O trio puído das pacas me faz lembrar que a 
caça é um ato criminoso. Às vezes saio a cavalo percorrendo os descampados, 
surpreendo os veadinhos lambendo o cocho do gado. Ao me vêem sobre o arreio, os 
bichinhos com receio, fogem pro mato fechado. Mas como todo matuto eu também 
sonho acordado e deste sono que durmo eu me desperto assustado: Eu vejo um 
monstro que avança, faz de mim uma criança com o futuro ameaçado. Um deserto 
verde que cresce se expande pra todo lado. A cada safra que passa, mais um inferno 
é plantado. Leva tudo ao arrepio, destrói nascentes de rios, campos, matas e 
cerrados.Pensando só em dinheiro, essa grande prostituta segue invertendo valores, 
vencendo todas as lutas. Essa é mais uma denúncia que faço em minhas andanças, 
sentindo em minha garganta o gosto amargo do açúcar. 

 

O vídeo “O gosto amargo do açúcar”101 foi postado no portal Youtube em 28 de 

outubro de 2007, mas não despertou muita atenção dos internautas, já que, cinco anos depois, 

continha pouco mais de 730 exibições102. As imagens e a produção foram feitas por um 

anônimo, o “Linguissa”, de Bauru (SP), mesma cidade natal de Lázaro Carneiro, o autor da 

poesia. A descrição do vídeo é a seguinte: “vídeo com poesia de Lázaro Carneiro, que 

denuncia a devastação do cerrado pelo canavial. Produzido por Linguissa, Bauru/SP”. Existe 

apenas um comentário postado pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) de Bauru, que 

pergunta: “Cadê os bicho que cê ta falando, Lazinho??”. 

O “mar de cana” que corta a estrada e altera o território – e sua paisagem – não é 

exclusividade daquele trecho do Brasil. Segundo Souza e Santos (2009, p. 11), as paisagens 

do Cerrado produzidas pelo setor sucroalcooleiro promovem metamorfoses que modificam 

não só a cobertura do solo, mas, fundamentalmente, os modos de vida e os saberes, rápida e 

hegemonicamente substituídos por demandas mercadológicas: 

 
O agronegócio e o seu novo braço, os “agrocombustiveis”, na região do Cerrado, 
pode ser percebido a partir da paisagem, visto que a expansão da cultura de cana-de-
açúcar constitui formas típicas conhecida como “mar de cana”, aonde a 
exclusividade é condição para o sucesso da atividade, sendo necessário o extermínio 
de árvores, sedes, cercas, dentre outros elementos nas propriedades. Essa prática tem 
exercido “pressão” sobre os proprietários de terras, grandes, médios e pequenos, 
uma vez que outros tipos de produção poderão tornar-se inviáveis, em termos 
mercadológicos (Grifos dos autores). 

                                                 
101 Disponível em < http://www.youtube.com/watch?v=kFIfKY2AX5c>. Acesso em: dez. 2012. 
102 Em 18 de dezembro de 2012, o número exato de exibições do vídeo era de 736.  
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De acordo com pesquisas do Laboratório de Processamento de Imagens e 

Geoprocessamento (LAPIG) do IESA/UFG, as plantações de cana-de-açúcar no Brasil 

acompanham as rodovias pavimentadas, numa distância de até 24 km do asfalto, com 

tendência de nucleamento em torno das usinas. Em Goiás, por exemplo, 95% da área ocupada 

com canaviais está situada em até 30 km de uma usina (RIBEIRO, FERREIRA, FERREIRA, 

2010).  

Na atualidade, o Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar e derivados. 

Além da disponibilidade de grandes porções de terras agricultáveis, do clima, do solo e do 

relevo favoráveis, o país conta com um know-how de mais de trinta anos na produção de 

agrobiocombustíveis e o posto de maior exportador de etanol combustível do planeta, seguido 

pelo Estados Unidos e pela França103 – um favoritismo que pode ser melhor visualizado no 

Gráfico a seguir: 

 
Gráfico 11 – Exportação de galões de etanol em 2010 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2013), a partir de Carvalho (2011). 

 

Quando o assunto é a cana, o Brasil lidera outro ranking: o da produção de açúcar, 

registrando, na safra de 2010/11, quase 27 milhões de toneladas. No mundo todo, somente a 

                                                 
103 Carvalho (2011) destaca que os três países produzem etanol a partir de matérias-primas distintas: no Brasil, a 

base da produção é a cana-de-açúcar, nos EUA é o milho e na França, a beterraba, o que impõe à produção 
brasileira a liderança absoluta na fabricação de etanol a partir da sacarose da cana-de-açúcar. 
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Índia chega perto desse índice e, com exceção dela, a soma da produção de todos os demais 

países asiáticos que se dedicam à fabricação açucareira ultrapassa a brasileira em apenas 

1.400.000 toneladas: 

 

Gráfico 12 – Fabricação de açúcar na safra 2011/12 nos principais países produtores (em milhões de 
toneladas) 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2013), a partir de Carvalho (2011). 

 

Diferentemente da soja, que começou a ser cultivada no Brasil em virtude de 

demandas internacionais que emergiram na segunda metade do século XX, os altos índices 

hoje apresentados pelo país no setor sucroalcooleiro, bem como seu know-how mundialmente 

reconhecido, remetem ao período Colonial. Foram os portugueses que, no século XVI, 

iniciaram a cultura da cana-de-açúcar, elegendo a região Nordeste e, em especial, o litoral de 

Pernambuco e da Bahia, como principais centros. À necessidade de exploração econômica do 

território impulsionada pela vontade política de avançar o processo de colonização, somaram-

se as condições de clima e solo propícias às plantações, que visavam principalmente à 

fabricação do açúcar, naquela época extremamente cotado no mercado europeu. Portanto, 

desde seus primórdios, o cultivo da cana-de-açúcar carrega consigo uma ênfase muito grande 

na exportação, tanto é que, até o século XVII, converteu-se na grande base econômica da 

colonização portuguesa no Brasil (BRANDÃO, 1985). 

Um apanhado geral da obra “Casa Grande e Senzala”, de Gilberto Freyre (2004), 

permite afirmar que para além das questões econômicas, novos sistemas sociais organizaram-

se em torno da produção canavieira, com destaque para os Engenhos, grandes latifúndios que 
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se converteram em complexos agroexportadores da cana-de-açúcar altamente hierarquizados e 

patriarcais, cujas terras eram doadas pela Coroa Portuguesa no que ficou conhecido como 

“sesmarias”. A colocação mais alta era a do “senhor de engenho”, dono das terras e possuidor 

de prestígio social e político. A distribuição classista polarizava-se entre os senhores e suas 

famílias, que ocupavam a “casa grande”, e a ampla maioria dos trabalhadores – escravos que 

eram alojados nas senzalas e sujeitos a todas as atrocidades impostas pela exploração da sua 

força de trabalho, constantemente fiscalizados por empregados das fazendas que recebiam a 

denominação de “feitores”. Além desses trabalhadores, barqueiros, canoeiros, pedreiros, 

vaqueiros, pescadores, lavradores e carreiros também faziam parte dos trabalhadores livres do 

Engenho. Eles cuidavam das plantações de cana e de outras atividades que garantiam a 

subsistência das fazendas. Nas proximidades comumente havia uma capela que, fora as 

funções religiosas, também servia como centro de convivência social para os que tinham o 

direito de ir e vir e uma moenda, local onde ocorria o processamento da cana-de-açúcar. 

Esse período de mais de uma centena de anos teve o seu declínio no século XVIII e 

deixou um legado de desmatamento que até os dias atuais não foi recuperado, a exemplo da 

Zona da Mata de Pernambuco e da Mata Atlântica, que foram praticamente dizimadas pelos 

canaviais. Para Brandão (1985), somam-se ainda os impactos gerados pela derrubada de 

grandes extensões de vegetação nativa para dar lugar às monoculturas que utilizavam o 

sistema plantation, caracterizado pelo trabalho de mão-de-obra escrava e super exploração do 

solo que, sem as riquezas nutricionais necessárias às plantações era abandonado, enquanto as 

lavouras avançavam para outras áreas, o que ocasionava novos desmatamentos. 

 Segundo Figueiredo (2008), o declínio do “ciclo da cana” ocorreu em virtude de 

diversos fatores, com destaque para a descoberta de ouro no interior do Brasil, cuja 

exploração apresentava-se como uma atividade mais lucrativa do que a agricultura, deixando 

essa com pouca mão-de-obra. Mas o autor ressalta ainda outras motivações, tais como: 

desenvolvimento das atividades comerciais, especialmente a partir da abertura dos portos; 

concorrência com o açúcar estrangeiro e cultura do café, que logo ganhou o mercado exterior 

como um dos principais produtos de exportação do país. 

Apesar de perder espaço no cenário agroeconômico do Brasil, a exploração da cana-

de-açúcar nunca foi abandonada e acompanhou movimentos de investimentos tecnológicos, 

de políticas públicas nacionais e de demandas mundiais. Natale Netto (2007) argumenta que 

no início do século XX houve um redesenhamento da história da cana-de-açúcar, a partir de 

pesquisas sobre a fabricação do motor a álcool e do álcool combustível, cuja produção poderia 

aproveitar e aperfeiçoar as usinas de cachaça já existentes. Tal demanda foi reforçada pelo 
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Decreto 19.717, de 20 de janeiro de 1931, instituído pelo então Presidente da República 

Getúlio Vargas, que estabelecia a obrigatoriedade de acrescer 5% de álcool combustível na 

gasolina importada.   

A criação do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), fundado por Getúlio Vargas em 

1933 para regulamentar o setor sucroalcooleiro por meio de incentivos para produção e 

exportação, principalmente do açúcar, também foi um grande impulso para o setor. De acordo 

com Rossetto et al, menos de vinte anos depois da criação do IAA, a área ocupada pelos 

canaviais no país beirava um milhão de hectares. Era a cana-de-açúcar que voltava a ocupar 

um importante lugar no cenário econômico, agrícola e agroindustrial do Brasil.  

Em janeiro de 1972, a Cooperativa Central dos Produtores de Açúcar e Álcool do 

Estado de São Paulo (COPERSUCAR) publicou um anúncio bem humorado – e bem 

ideológico também – no Jornal O Popular, no qual propalava que, por meio do IAA, o Brasil 

havia acabado de exportar 290 mil toneladas de açúcar para a Rússia. A maior parte da página 

é ocupada pelo maior símbolo do comunismo, a foice e o martelo. Logo abaixo, a tirada 

humorístico-ideológica, tanto no título (Açúcar neles!), quanto na frase: “tomara que êles 

fiquem mais doces e as coisas melhorem para todo mundo”: 

 
Fotografia 26 – Expansão do setor sucroalcooleiro no Brasil: produção, industrialização, exportação e 

reforço de ideários e ideologias capitalistas  
 

 
Fonte: Jornal O Popular, 06/01/1972, p. 11. Fotografia: Huoldo Aparecido da Silva. 
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A assertiva da COPERSUCAR de que o fomento do IAA fez com que a produção de 

açúcar no Brasil aumentasse de forma considerável, aparece novamente no Jornal O Popular 

dois dias após a publicação desse anúncio que, se chegasse à Rússia, provavelmente poderia 

abalar as relações comerciais daquela Nação com o Brasil: 

 
O presidente Garrastazu Médici revelou ontem que. “este ano, o Brasil exportará 
200 milhões de dólares de açúcar”, ao discursar saudando os seus colegas de turma 
de 1927, da escola militar de Realengo, que foram almoçar com êle no Palácio da 
Alvorada, comemorando os 45 anos de conclusão do curso. Explicou o Presidente 
que recebeu essa informação do presidente do Instituto do Açucar e do Alcool, sr. 
Álvaro Tavares do Carmos, que lhe assegurou das perspectivas de atingir essa cifra 
de exportação (BRASIL, 1972, capa). 

 

A análise de Andrade (1994) permite supor que, para atuar no território, o IAA 

pesquisou o território, com o objetivo de mapear as localidades produtoras e beneficiadoras de 

cana-de-açúcar no Brasil. Em relação a Goiás, o autor diz o seguinte: 

 
Ao fazer o levantamento das usinas e engenhos existentes no país, em 1935, o IAA 
encontrou em Goiás 1.402 engenhos; destes, apenas cinco com uma safra de 
trezentas a quinhentas sacas de açúcar por ano; a maioria absoluta – 1.244 – 
produzia menos de cinqüenta sacas. Tratava-se de pequenas unidades produtoras 
funcionando em condições bastante precárias. Naquela ocasião, havia uma única 
usina, a Ipanema, no município de Catalão, próximo à divisa de Minas Gerais 
(ANDRADE, 1994, p. 128). 

 

Parte da preocupação do governo federal no fomento da indústria sucroalcooleira pode 

ser visualizada em uma matéria publicada no Jornal O Popular em junho de 1942, que 

abordou o problema da falta de combustíveis no país e a solução apresentada pelo governo 

federal, alicerçada na produção de álcool motor: 

 
A falta de combustível, por exemplo, já se faz sentir de modo bem sensível em todos 
os Estados brasileiros e daí, por conseguinte, a necessidade de se apelar para o 
sucedâneo da gazolina que, entre nós, é o álcool motor. Há tempos, o Governo da 
República, com uma perfeita visão dos nossos problemas, fez uma patriotica e 
eficiente campanha em torno desse assunto, chamando a atenção dos brasileiros para 
o alcool-motor que precisava ser considerado um produto indispensavel ao Brasil. 
Diversos decretos e leis foram baixados incentivando a sua apllicação como 
carburante ao mesmo tempo que se tomaram medidas de proteção e apoio á lavoura 
canavieira (O PROBLEMA, 1942, p. 2) 

 

Entretanto, outra parte da investida do Estado no setor sucroalcooleiro está localizada 

na preocupação com a produção de açúcar para a exportação e suprimento de demandas 

internas. Em julho de 1956 o Jornal O Popular denunciou a escassez de açúcar em várias 

cidades goianas e estados brasileiros que, além de elevar o preço do produto, gerava 

problemas para a população, privada de ter acesso ao derivado industrializado da cana. 
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Segundo o texto, com o objetivo de intervir na situação, comerciantes goianos mobilizaram-se 

e viajara para o Rio de Janeiro, então capital do Brasil, a fim de levar a demanda ao 

Presidente da República, Juscelino Kubitschek, e à Comissão Federal de Abastecimento e 

Preços (COFAP). O saldo da ação garantiu o envio de dez mil sacas de açúcar para Goiás, 

provenientes de uma usina instalada no estado carioca: 

 
O açúcar em Goiânia foi vendido até 17 cruzeiros o quilo, sabendo-se que em 
Inhumas, no momento está sendo distribuído no varejo a 20 cruzeiros. A fim de 
melhorar a situação, o sr. Fernando Menicucci conseguiu da firma Irmãos Alves, o 
empréstimo de 300 sacas, o que possibilitou a venta de 150 delas em Anápolis e o 
restante em nossa Capital, onde o produto pode ser encontrado a 11 cruzeiros o 
quilo, na Cooperativa Rural [...] O sr. Fernando Menicucci esteve em fins da semana 
passada no Rio de Janeiro, tratando com o Presidente da República e o Presidente da 
COFAP de assuntos atinentes a concessão de gêneros de primeira necessidade para o 
Pôsto de Abastecimento a ser instalado nesta Capital ainda neste mês, no prédio 
situado à rua 7, esquina com a 4 (CONSEGUIU, 1956, capa). 

 

No ano de 1969, Goiânia continuava enfrentando problemas de abastecimento de 

açúcar, conforme denuncia a reportagem “Açucar some em Vila Nova mas Sunab desmente 

racionamento”. O texto assegura que a maioria dos armazéns do importante bairro goianiense, 

há semanas, não possuía açúcar cristal para ser comercializado, sendo que o desabastecimento 

teria atingido o seu ponto máximo no dia anterior, três de novembro, quando somente um 

armazém do mercado da Vila Nova ainda tinha uns poucos quilos do produto. Segundo o 

texto jornalístico, os moradores e comerciantes estavam relacionando o sumiço do açúcar a 

um possível aumento de preço, mas a Superintendência Nacional de Abastecimento (SUNAB) 

responsabilizou os próprios comerciantes, que não teriam feito os pedidos do produto no 

tempo certo. Sem usinas nos arredores da capital, o açúcar demorava semanas para ser 

transportado à Goiânia (AÇUCAR, 1969).  

A análise documental do acervo de O Popular indica que a grande preocupação do 

Estado brasileiro estava mesmo na produção de açúcar e combustíveis, cuja escassez foi 

apresentada como um problema que afetava seriamente a economia nacional, merecedor de 

acurados estudos e pesquisas. É o caso das reportagens “Indústria do álcool” (22/10/1942, p. 

2), que aborda a exploração do produto no setor automotivo, e “Em vésperas de solução o 

problema do açúcar e do alcool carburante em Goiás” (25/11/1942, capa), focalizada na 

publicação do edital de criação da Companhia Industrial e Agrícola Meia Ponte104. 

                                                 
104 Uma busca realizada no ambiente web não indicou nenhum texto acadêmico ou jornalístico que abordasse as 

atividades da Companhia Industrial e Agrícola Meia Ponte, mas apontou que ela foi realmente criada. 
Especificamente, foram indicadas duas citações no Diário Oficial da União, uma em 11 de março de 1947 e a 
outra 10 de abril do mesmo ano. Ambas as publicações aparecem como despachos da Presidência da 
República e dizem respeito ao Processo PR 4.010-47, de financiamento da Companhia pelo Banco do Brasil. 
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Um passo importante para o setor foi a criação, em 1944, da Fundação Brasil Central 

(FBC)105, que instalou uma usina de açúcar em Santa Helena denominada Usina Central Sul 

Goiana S/A, notícia que foi propagada pelo Jornal O Popular com visível euforia, já que 

poderia ser a solução para o inconstante abastecimento de açúcar na capital (A USINA, 1947).  

De acordo com Andrade (1994), os primeiros anos da história da Usina Central Sul 

Goiana S/A tiveram movimentos bruscos a cada década: dez depois de ser criada, foi vendida 

para uma empresa sediada no Rio de Janeiro, que a paralisou até 1964, quando o grupo 

Naoum a adquiriu, colocando-a em funcionamento somente em 1969. Para Maciel (2011, p. 

8), a Usina  

 
Constituiu-se no mais vultoso e sofisticado empreendimento da FBC. Com 
capacidade para a produção de 40 mil sacas de açúcar e também 40 mil litros de 
álcool por ano, a fim de abastecer destes produtos as regiões sul-sudoeste de Goiás e 
leste de Mato Grosso, entrou em funcionamento em meados de 1945. Foi a primeira 
empresa do gênero instalada em Goiás. Todavia, apesar do seu sucesso inicial, já em 
1950 achava-se sob a intervenção do Instituto do Açúcar e do Álcool – IAA –, 
devido a problemas de insolvência bancária. Foi privatizada, mediante a venda das 
ações da FBC  - que representavam a quase totalidade do capital social da empresa -, 
em fins da década de 1950, depois de uma acidentada trajetória, sob a administração 
dessa entidade. Nas décadas que se seguiram a sua privatização, esta empresa veio a 
se tornar um dos mais importantes estabelecimentos industriais do estado de Goiás, 
não obstante a expansão acelerada de empreendimentos industriais e agro-industriais 
neste estado, verificada no decorrer desse período, estes últimos, sobretudo na região 
em que  se acha instalada aquela empresa, o sudoeste goiano. 

 

Outra política pública de grande impacto foi o Programa Nacional do Álcool 

(PROÁLCOOL), criado por meio do decreto nº 76.593/75 que consagrou a produção 

agroindustrial do setor sucroalcooleiro por meio de incentivos do governo federal. Um dos 

principais impulsos para a criação do PROÁLCOOL foi a crise do petróleo de 1973, que 

levou o Estado a intervir na dependência do Brasil em relação à importação de combustíveis 

derivados do petróleo, fator negativo na balança comercial do país (NATALE NETTO, 2007; 

CASTRO et al, 2010). 

Thomaz Júnior (2002) argumenta que o PROÁLCOOL alterou completamente o perfil 

da indústria sucroalcooleira no Brasil. Até então, o grande foco do processamento era o açúcar 

e, a partir do Programa, o álcool combustível também entrou em cena. Em sua opinião, essa é 

a origem da grande transformação que o setor apresentou desde a década de 1970: 

                                                 
105 Segundo Maciel (2011, p. 18), a FBC foi criada pelo Governo Federal para “desbravar e colonizar as zonas 

compreendidas nos altos rios Araguaia e Xingu e no Brasil Central e Ocidental”,  mas teve suas ações 
limitadas pela forma como foi organizada, visto que era diretamente vinculada à presidência da República, o 
que fez com que não elaborasse programas de longo prazo e caráter abrangente, limitando-se às vontades ou 
vertentes do Presidente do país. 
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O Proálcool se materializou organicamente em escala nacional quando se articulou 
ao setor automobilístico, apresentando-se, então, o álcool como alternativa à 
gasolina. Assim, cimentaram-se os interesses do capital agroindustrial sucro-
alcooleiro, com os segmentos das indústrias multinacionais, montadoras de 
automóveis, como também das empresas produtoras de bens de produção para o 
setor, fábrica de tratores, implementos agrícolas, etc. (THOMAZ JÚNIOR, 2002, p. 
93). 

 

Thomaz Júnior (2002, p. 93) enfatiza ainda que o PROÁLCOOL foi direcionado aos 

maiores empresários do ramo sucroalcooleiro, com o claro objetivo de combater a crise 

vivenciada pelo setor no início da década de 1970, já que “materializou-se sobre a 

implantação de novas destilarias anexas às usinas e na ampliação e reequipamento das já 

existentes, direcionados para a produção de álcool anidro”. Segundo Castro et al (2010), com 

o PROÁLCOOL, os grandes empresários tiveram a oportunidade de recompor o padrão de 

acumulação do capital, mesmo porque foram partícipes da criação e da consolidação do 

mesmo, com forte e clara atuação de bancada político-partidária junto ao governo federal.  

De acordo com Andrade (1994), da compreensão histórica dos processos de 

povoamento ligados à mineração, à agricultura e à pecuária, é possível compreender o porquê 

de Goiás – e de outros estados cerradenses – não terem uma tradição açucareira, embora o 

cultivo familiar da cana-de-açúcar para alimentar uma meia dúzia de animais e tirar derivados 

como a rapadura e a cachaça sempre tenha existido. Para ele, os ditos canaviais, que indicam a 

presença do setor sucroalcooleiro no território, só apareceu após a criação do PROÁLCOOL: 

 
O Estado de Goiás não tem uma grande tradição canavieira, mas o surto de 
implantação de destilarias autônomas no seu território, em conseqüência da criação 
do Proálcool, fez com que ele se tornasse um grande produtor de álcool – sexto 
produtor do país –, mesmo sendo um pequeno produtor de açúcar – décimo colocado 
– dentro do plano de safra de 1992-1993. Em 1990, Goiás possuía, em 
funcionamento, duas usinas de açúcar e 15 destilarias de álcool. Estas usinas e 
destilarias, porém, não estão concentradas, mas se distribuem por vários municípios, 
tanto na área drenada para o Rio Paranaíba como na que é drenada para o Araguaia 
(ANDRADE, 1994, p. 127). 
 

 Ainda segundo o autor, aos capitalistas que tinham acesso aos recursos do IAA, Goiás 

oferecia inúmeras vantagens, tais como baixo preço das terras; clima quente e úmido; estações 

(seca e chuvosa) bastante definidas; solos balsáticos extremamente férteis à cultura da cana-

de-açúcar; disponibilidade de mão-de-obra; visível tendência entre os proprietários de terra, 

produtores de grãos e pecuaristas em migrar para o setor sucroalcooleiro e, sobretudo, 

praticamente nula agitação no meio rural, pois os camponeses haviam sido dominados no 

período que antecedeu o Golpe Militar de 1964. Acerca deste ponto, especificamente Andrade 

(1994, p. 130) cita a derrota dos trabalhadores rurais na Revolta de Trombas e Formoso, e seu 
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impacto na repressão a outros movimentos semelhantes, agravados com o fechamento 

democrático que acompanhou a última ditadura militar brasileira: 

 
Em Goiás, no período anterior ao Golpe de 64, tinha havido uma grande agitação no 
meio rural, com agricultores locais e vindos de outras áreas do país, tendo sido 
famosas as guerrilhas de José Porfírio e a chamada “República” de Trombas e 
Formoso, movimentos que foram esmagados pela reação vitoriosa. Dominado o 
movimento camponês, passaram as empresas a dispor de uma quantidade de braços 
suficiente para atender às necessidades da entressafra e, com uma boa rede de 
estradas, puderam atrair migrantes sazonais da Bahia, de Minas Gerais e do Pará no 
período da safra, quando se dá o pique da demanda de mão-de-obra (Grifo do autor).  

  

 Além das condições elencadas por Andrade (1994), há que se considerar também o 

meio técnico-científico-informacional, que introduziu novas técnicas de manejo dos solos e 

inúmeras cultivares de cana-de-açúcar, permitindo assim o aumento horizontal e vertical dos 

canaviais.  

A participação de Goiás no PROÁLCOOL foi largamente noticiada pelo Jornal O 

Popular, mas o que chama a atenção é uma reportagem de agosto de 1979, que apresenta os 

fundamentos na priorização do Cerrado goiano para o reordenamento do setor 

sucroalcooleiro: 

 
O Estado de Goiás, pela grande disponibilidade de terras agricultáveis para produção 
de matérias-primas e também pelo já significativo mercado de consumo de 
combustíveis, está fadado a ter importante participação no Programa Nacional do 
Álcool. O mercado de consumo de combustíveis em Goiás compreende também o 
do Distrito Federal, em virtude da localização geografia deste. Em decorrência, a 
produção do álcool em Goiás deverá atender ao consumo próprio do Estado e do 
Distrito Federal, além da possibilidade de suprimento de outros Estados 
(PARTICIPAÇÃO, 1979, p. 9).  

 

 Na mesma página, outro texto afirma que seis destilarias de álcool já haviam sido 

aprovadas para Goiás, cuja produção global estava estimada em quase 150 milhões de litros 

por safra, uma “[...] excelente oportunidade de ativação da economia agro-industrial de 

Goiás” (EMPRESAS, 1979, p. 9). Ambos os textos jornalísticos não deixam dúvidas de que, 

assim como ocorreu com a soja e outros grãos e culturas, a exploração agroenergética e 

agroaçucareira no Cerrado foi direcionada aos grandes produtores e empresários consagrados 

no ramo, o que excluiu os trabalhadores rurais e pequenos produtores da zona fronteiriça da 

cana-de-açúcar: 

 
A cana é cultivada em todos os municípios goianos e sua produção é obtida por 
pequenos e médios produtores. As grandes áreas plantadas são de propriedade de 
usineiros que industrializam a produção. As pequenas e médias produções, também 
são consumidas a nível do produtor, na alimentação animal ou em pequenas 
indústrias de aguardente, açúcar e rapadura (PARTICIPAÇÃO, 1979, p. 9).  
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  O PROÁLCOOL mantinha relações com instituições públicas reguladoras do setor, 

como o IAA, o que proporcionou um desenvolvimento tecnológico do setor sucroalcooleiro 

nunca antes vivenciado. Nos dezesseis anos de existência do Programa, houve uma melhoria 

de 15,12 toneladas por hectare, no que diz respeito à produtividade (MAPA, 2007). Além 

disso, a área plantada de cana-de-açúcar passou de 1.900.000 para 4.240.000 hectares, 

enquanto a produção pulou de 88.920.000 para 260.840.000 toneladas: 

 

Gráfico 13 – Evolução da área e da produção da cana-de-açúcar no Brasil durante a existência do 
Programa Proálcool 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2013), a partir de MAPA (2007). 
 

Com a implantação do PROÁLCOOL, o Nordeste, que até então era a principal 

fronteira agrícola da cana-de-açúcar no Brasil, gradativamente perdeu a sua hegemonia, pois a 

cultura migrou para o Centro-Sul, com especial destaque para o Sudeste e para o Estado de 

São Paulo que, em pouco tempo, tornou-se líder nacional de produção no setor. De acordo 

com Castro et al (2010), essa expansão do setor sucroalcooleiro adotou um modelo de 

integração vertical, que teve como base a incorporação de terras por arrendamento e a 

aquisição de áreas em torno das usinas com o claro objetivo de favorecer a relação custo-

benefício da logística necessária para o transporte da cana.  

De 1970 a 1990, com a formação dos complexos industriais, o modelo de produção do 

álcool sofreu alterações e adquiriu horizontalidade, o que possibilitou maior crescimento das 

áreas plantadas. Foi durante essas décadas e por meio do PROÁLCOOL que a cana-de-açúcar 

avançou rumo ao território cerradense, com ênfase nos estados de São Paulo, Minas Gerais e 

Paraná, considerados agricolamente aptos para o cultivo. O mesmo ocorreu com o Sul de 

Goiás, que abriu portas para a entrada do cultivo da cana-de-açúcar no Cerrado goiano e para 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
0

50

100

150

200

250

300

Área Plantada (milhões de hectares)

Produção (milhões de toneladas)



 

 

321 

as usinas que nucleiam as plantações (CASTRO, et al, 2007). O restante de Goiás e os estados 

do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul sofreram menores impactos, pois eram considerados de 

menor aptidão, além de terem uma localização geográfica que não favorecia a proximidade 

com as grandes usinas dos centros hegemônicos.  

Para Castro et al (2010, p. 174), é possível identificar três grandes ciclos da atividade 

canavieira no Brasil: o primeiro tem como marco a sua introdução no Nordeste do país, ainda 

nos tempos do Brasil-Colônia; o segundo diz respeito aos desdobramentos do PROÁLCOOL, 

responsável pela consolidação do setor no Centro-Sul e o terceiro é assinalado pela expansão 

da produção rumo ao Norte e ao Noroeste do próprio Centro-Sul no início do século XXI, 

favorecida “[...] por uma crise internacional ligada aos combustíveis, desta vez desencadeada 

pela demanda ambiental voltada para o desenvolvimento de uma nova matriz energética que 

auxiliasse no controle do aquecimento global”. Os dois últimos ciclos registram a expansão da 

área plantada e a instalação de novas usinas em processos típicos das monoculturas que os 

autores denominam como “descentralização espacial concentradora”.  

No entanto, o terceiro ciclo foi marcado pela desoneração do Estado, haja vista que no 

início da década de 1990, o setor foi desregulamentado, especialmente em virtude da chamada 

“crise do neoliberalismo”, que reajustou a economia mundial e pôs fim do Estado de bem-

estar-social. Portanto, é possível afirmar que a reorganização da produção sucroalcooleira no 

Brasil ocorrida no final do século XX esteve no bojo das medidas do reajustamento 

neoliberal, que encerrou diversas instituições reguladoras, como o IAA (extinto em 1990) e 

findou os subsídios fiscais e de crédito que marcaram, no século anterior, as políticas públicas 

oxigenadoras do ramo. Sua maior expressão, o PROÁLCOOL, teve o seu fim em 1991. 

A extinção do PROÁLCOOL gerou impacto imediato no setor sucroalcooleiro e 

chegou a diminuir, nos primeiros anos da década de 1990, a área plantada de cana-de-açúcar e 

a produção sucroalcooleira, que só se reergueu a partir de 2006, com o lançamento do Plano 

Nacional de Agroenergia (PNA), criado pelo governo federal brasileiro para “[...] organizar e 

desenvolver uma proposta de pesquisa, desenvolvimento, inovação e transferência de 

tecnologia para garantir sustentabilidade e competitividade às cadeias de agroenergia” 

(PLANO, 2006, p. 7).  

O PNA possibilitou o estabelecimento de arranjos institucionais que estruturaram a 

pesquisa, o consórcio de agroenergia e suas ações no mercado internacional de 

biocombustíveis, bem como criou a Unidade Embrapa Agroenergia. Mas seu maior saldo está 

mesmo no realavancamento dos setores sucroalcooleiro e agroenergético: 

: 
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Gráfico 14 – Impacto da desregulamentação do setor sucroalcooleiro no início da década de 1990 e sua 
reorganização em 2006, a partir do lançamento do PNA 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2013), a partir de MAPA (2007). 

 

O enxugamento do setor sucroalcooleiro é um tema muito recorrente no Jornal O 

Popular, cuja pautagem começou a ser feita no início da década de 1990 e permaneceu até 

meados de 2006, quando o setor foi oxigenado pelo PNA e a angulação positiva do conteúdo 

discursivo voltou a aparecer. No final da década de 1990, por exemplo, a reportagem de Paulo 

Lício intitulada “Cana-de-açúcar: safra boa, preço ruim” abordou uma infinidade de 

problemas do setor, sendo que o maior deles foi apontado na “disparidade entre os custos da 

atividade e os preços dos produtos no mercado”: 

 
Fotografia 27 – Reverberações a extinção do PROÁLCOOL no setor sucroalcooleiro  

 

 
Fonte: Jornal O Popular, 19/06/1999, p. 8, Suplemento do Campo. Fotografia: Huoldo Aparecido da Silva. 
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No mesmo mês, um anúncio do de página inteira do Sindicato da Indústria de 

Fabricação de Álcool do Estado de Goiás (SIFAEG), inserido sem a indicação de que se 

tratava de um texto publicitário, veementemente defendeu o setor, com o mote discursivo 

calcado na assertiva de que produção sucroalcooleira “[...] tem um peso considerável na 

economia nacional, [...] contribuindo com a manutenção de 1,1 milhões de empregos diretos e 

2 milhões de indiretos, com 2,2% do Produto Interno Bruto (PIB) e com um saldo de US$ 2,7 

bilhões para a balança comercial do país” (ÁLCOOL, 1999, p. 11). No texto também está 

presente o argumento de que o segmento contribuiu consideravelmente para o 

desenvolvimento socioeconômico de Goiás, pois as onze empresas que estavam em 

funcionamento produziam 4% do álcool e do açúcar consumidos no Centro-Sul, o que gerava 

mais de treze mil empregos diretos e quarenta mil indiretos:  

 
O álcool é comercializado em Goiás, Brasília e Tocantins. Já o açúcar, além de ser 
vendido nestas localidades, é exportado [...] Apesar das dificuldades por que passam 
o segmento, a indústria sucroalcooleira goiana tem registrado crescimento nos 
últimos anos. Segundo dados do Sindicato da Indústria de Fabricação de Álcool do 
Estado de Goiás (Sifaeg), em 1999, a área plantada de cana-de-açúcar em Goiás foi 
de 114,3 mil hectares, contra 112,7 mil do ano anterior. A produção saltou de 310,7 
milhões de litros de álcool para 449,3 milhões. A produtividade chegou 84,89 de 
litros por tonelada de cana e 109,2 por kg de açúcar. Um resultado que permitiu 
colocar quatro das empresas do setor em Goiás entre as maiores contribuintes de 
ICMS: Denusa Destilaria Nova União S/A, Anicuns S/A Álcool e Derivados, Vale 
do Verdão S/A Açúcar e Álcool e Jalles Machado S/A Açúcar e Álcool. Juntas, essas 
empresas foram responsáveis por 68,3% de toda a produção goiana deste ano 
(ÁLCOOL, 1999, p. 11). 

 

De fato, se o terceiro ciclo da cana-de-açúcar ao qual Castro et al (2010) fazem 

referência tem como motor a busca mundial por outro modelo energético alicerçado nos 

agrobiocombustíveis, o PNA é um marco que realavancou o setor, possibilitando inclusive o 

desenvolvimento de novas tecnologias para a produção canavieira, especialmente por meio de 

pesquisas da Embrapa Agroenergia e da Embrapa Solos, criadas para atender demandas da 

estrutura energética, cujo setor é hoje considerado estratégico e decisivo para o 

desenvolvimento das nações, tanto do ponto de vista econômico, quanto na perspectiva da 

geopolítica mundial.  

Segundo Veiga Filho, Fronzaglia e Torquato (2008), o panorama que motivou a 

expansão sucroalcooleira no Brasil do século XXI tem também como forças motrizes: 

elevação do preço do petróleo; valorização financeira dos produtos que derivam da cana-de-

açúcar; incentivos fiscais para a compra de carros a álcool; novas orientações das políticas 

públicas do governo federal que objetivavam intervir no aumento da competitividade do 

álcool frente a outros combustíveis; liberação das exportações do açúcar; introdução no 
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mercado de carros do tipo flex fluel; aumento da exportação do etanol e a entrada de capital 

estrangeiro.  

 

 

5.1.1 Novos territórios do etanol 

 

 

Segundo dados da CONAB (2012), o Brasil é o maior produtor do mundo de cana-de-

açúcar, cultura que ocupa o terceiro lugar entre as principais do país em área plantada. 

Somente a soja e o milho ultrapassam a produção canavieira, que vem crescendo a cada ano e 

ampliando suas fronteiras rumo a territórios antes pouco ou não explorados, como é o caso 

dos Estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O relatório da CONAB sobre 

estimativas de produção da cana-de-açúcar na safra de 2009/2010 aponta um aumento de 

10,1% a 12,3% no volume processado na região Centro-Sul, que inclui o Sudeste, o Sul e o 

Centro Oeste, responsável por 90% da produção brasileira. O documento indica ainda que, 

nessa mesma safra, houve um crescimento da produção em todos os estados do Centro-Sul, 

com destaque para Goiás (47,3%), Mato Grosso do Sul (28,7%), Paraná (20,2%) e Minas 

Gerais (14,9%).  

Inegavelmente, o atual momento da expansão sucroalcooleira e agroenergética é 

marcado pelo avanço da produção canavieira para o Cerrado. Segundo Ribeiro, Ferreira e 

Ferreira (2010), diante da demanda mundial por energias renováveis e do papel estratégico 

que o produto desempenha no cenário econômico brasileiro, e, em virtude do setor já estar 

consolidado no Sudeste do país, o Centro-Oeste apresenta-se como uma das alternativas de 

expansão, motivada por potenciais climáticos, econômicos, infraestruturais e agrícolas. Entre 

os estados do Centro-Oeste, Goiás é, no momento, o mais promissor para a expansão da 

cultura da cana-de-açúcar. Carrijo e Miziara (2009, p. 93) argumentam que  

 
[...] há uma forte difusão do setor sucroalcooleiro em Goiás, estado que apresenta 
grande potencial para expansão da atividade canavieira, uma vez que há 
disponibilidade e preço baixo das terras, baixo custo de produção, associado à alta 
rentabilidade, além do setor atrair consideráveis investimentos. Tudo isso vem 
transformando Goiás em um dos maiores pólos energéticos do país. 

 

Análises semelhantes fazem Ribeiro, Ferreira e Ferreira (2010, p. 307), ao postularem 

que “[...] em função das suas características fisiográficas, acentuado desenvolvimento 

econômico, infra-estrutura implantada e planejada e potencial agrícola[...]”, Goiás é hoje uma 



 

 

325 

das principais alternativas para a consolidação da expansão sucroalcooleira no Brasil, e 

completam: “No período de 2005 a 2007, a área plantada com cana-de-açúcar, distribuída em 

77 municípios, passou de 217.898,14 a 347.912,20 hectares”. 

Em Goiás, esse quadro não ocorreu ao acaso. Além das condições mencionadas por 

diversos pesquisadores dos movimentos e dinâmicas da cana-de-açúcar no Cerrado 

anteriormente citados, existe um grande incentivo por parte das políticas estaduais, a começar 

da carga tributária atrativa, inclusive à indústria paulista. De acordo com a Secretaria da 

Agricultura, Pecuária e Irrigação (SEAGRO): 

 
Goiás possui vantagens como áreas livres da burocracia das leis ambientais e política 
tributária mais flexível. Além dos benefícios de uma carga tributária menos 
sufocante, o Estado recebeu usinas que vieram de São Paulo, pois preferiram 
expandir seus negócios em Goiás [...] Hoje, Goiás possui condições favoráveis para 
atrair investidores. Além da topografia, solo plano e clima favorável, destaca-se o 
fato de a cana ocupar apenas 1,15% da área plantada do Estado, que se dedica 
também à produção da soja. Em resumo, o potencial de crescimento da atividade é 
uma perspectiva altamente lucrativa (SEAGRO, 2010).  

  

O estado de Goiás já ocupa o posto de terceiro maior polo sucroalcooleiro do país, 

com uma produção que, na safra 2010/2011, ultrapassou 42 milhões de toneladas: 

 
Gráfico 15 – Safra sucroalcooleira 2010/2011 no Brasil em milhões de toneladas 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2013), a partir de CONAB (2012). 
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Como se vê, não é somente Goiás que está crescendo no ranking da produção 

canavieira no Brasil. A maior parcela do que hoje se produz está localizada em diversos 

territórios cerradenses, como o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, o que inclui também a 

estrutura necessária para o processamento da planta e respectiva elaboração em escala 

industrial dos seus derivados. Das 411 usinas que o país possuía em 2009, 279 estão 

territorializadas em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ou 

seja, 67,88% (ANUÁRIO, 2009)106.  

Embora a cana-de-açúcar não seja uma cultura nova no território cerradense, nas 

últimas décadas houve um aumento sistemático da área que ela ocupa. De 2005 a 2007 por 

exemplo, somente no estado de Goiás a área plantada cresceu 37% (RIBEIRO, FERREIRA, 

FERREIRA, 2010). Nesse último ano, os autores registraram uma área de 347.912.200 

hectares ocupados com as plantações de cana, territorializadas em 77 municípios goianos que 

abrigavam 38 usinas sucroalcooleiras – uma confirmação da tendência antes mencionada de 

que a usina nucleia as plantações de cana, que também acompanham o movimento dos eixos 

viários. Noutra publicação, os autores afirmam que no Cerrado “[...] uma área de 

aproximadamente 8.954.724,45 hectares, equivalente a três vezes a área atual, pode vir a ser 

ocupada com lavouras de cana” (RIBEIRO, FERREIRA, FEREIRA, 2009, p. 4292).  

É também interessante perceber que o setor sucroalcooleiro tem apresentado uma 

dinâmica territorial que, de Goiás, avança para o MAPITOBA. Segundo os índices 

apresentados pela CONAB (2012), na safra 2010/2011 de cana, mais de seis milhões de 

toneladas foram produzidas nesse território, que já é apresentado como a nova fronteira 

agrícola do país por possuir uma área de 414.381 km² cortada por importantes redes de 

transporte que favorecem a distribuição da produção agroindustrial, inclusive para o mercado 

exterior, como é o caso da Ferrovia Norte-Sul e suas ramificações e o Porto de Itaqui, em São 

Luís do Maranhão.  

Fora a produção canavieira, o potencial produtivo do MAPITOBA para grãos, como a 

soja, o milho, o feijão e o arroz, além da pecuária e das culturas do algodão, tem sido 

largamente difundido. A fala do deputado estadual do Maranhão Stênio Rezende é exemplar:  

 
O Mapitoba [...] é considerado a região que mais cresce no Brasil e a que representa 
uma das melhores opções do setor agrícola para investidores locais e estrangeiros 
[...] o Mapitoba já produz 10% da soja nacional, mesmo tendo suas áreas de cultivo 
muito mais recentes do que o Cerrado do Centro-Oeste e a histórica agricultura 
mecanizada do sul do país. Em 10 anos a soja teve expansão de área cultivada em 

                                                 
106 Segundo Carvalho (2011), em novembro de 2011 420 usinas estavam registradas no Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Dessas, 108 dedicavam-se exclusivamente à produção do 
etanol e onze à de açúcar, sendo que 296 eram mistas e cinco não especificaram a sua tipologia. 
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mais de 150%, e neste mesmo tempo teve volume quatro vezes maior do que a 
primeira produção, atestando a alta produtividade das terras do Mapitoba [...] que 
valorizam em percentuais superiores as terras de outras regiões do país, a uma média 
de 10% ao ano (STENIO, 2011) 

 

 Entretanto, o MAPITOBA ainda está em fase de consolidação como uma nova 

fronteira geoeconômica do Brasil, diferentemente dos estados do Centro-Oeste que já se estão 

no movimento de reordenamento fronteiriço, principalmente em relação à produção 

canavieira. De acordo com Castro et al (2010), de 1992 a 2007 Goiás, Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul aumentaram vertiginosamente a área de cultivo da cana-de-açúcar, com 

destaque para o Mato Grosso, que teve uma ampliação de 311%, contra 232% de Goiás e 

167% do Mato Grosso do Sul. Os autores argumentam ainda que a expansão canavieira tem 

se dado pela conversão de áreas agrícolas que abrigavam outras culturas e pastagens, bem 

como pela incorporação de novas áreas de plantio.  

Ribeiro, Ferreira e Ferreira (2010, p. 310) afirmam que em Goiás, 78% da área que a 

cana-de-açúcar ocupava em 2007, cinco anos antes havia sido mapeada como de uso agrícola, 

e complementam: “Em fato, 66% de todo o incremento na área plantada com cana, entre 2005 

e 2007, se deu sobre áreas identificadas como uso agrícola, sugerindo uma significativa 

substituição de cultivos”. 

A ocupação de áreas agrícolas e pastagens pela cana-de-açúcar gera uma competição 

entre culturas e empresários de distintos ramos, que Castro et al (2010) consideram uma 

disputa entre a produção canavieira e a alimentar, especialmente de grãos e, particularmente, 

da soja. Um exemplo ocorreu em Rio Verde, localizado no Sul do estado de Goiás, cujo 

prefeito sancionou a Lei 5.200/2006, que limita a área a ser ocupada com o plantio da cana-

de-açúcar no município, tradicionalmente destinada à cultura de grãos, com prioridade para a 

soja. Pela Lei, dos 500 mil hectares de terras agricultáveis, apenas 10% poderiam ser 

ocupadas pela cana, ou seja, 50 mil hectares. O argumento do agropecuarista Paulo Roberto 

Cunha, que ocupava a prefeitura na época, foi baseado no atendimento às reivindicações de 

segmentos diferenciados da economia rioverdense, que exigem medidas de contenção do 

avanço canavieiro para “manter a diversificação agrícola e evitar a concentração de renda” 

(LOPES, 2006). 

Contudo, pouco tempo após ter sido sancionada, a Lei foi invalidada pelo Tribunal de 

Justiça de Goiás, em acatamento à leitura jurídica da desembargadora Beatriz Figueiredo 

Franco, que considerou o assunto de repercussão geopolítica e dimensão estratégica nacional, 
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cuja competência deliberativa é um ato privativo da União Federal, e não de um município 

(JUSTIÇA, 2008). 

 Sem entrar no mérito do argumento de que uma monocultura ou atividade 

agroindustrial é menos diversificada ou mais concentradora de renda do que a outra, de 

acordo com Castro et al (2007), o ex-prefeito de Rio Verde e os empresários da soja parecem 

ter motivos para se preocupar. É que os autores afirmam que a aptidão agrícola de Goiás para 

a produção canavieira tem o Centro e o Sul do estado como expoentes da atual expansão. 

Como dito, o Sul foi a porta de entrada da soja e da cana no território goiano e hoje, segundo 

os autores, concentra 2/3 das usinas em operação ou que estão sendo implantadas, com 

destaque para as microrregiões do Rio Meia Ponte, Rio dos Bois e para a cidade de 

Quirinópolis. Além disso, é justamente nessa região que a cana vem substituindo áreas antes 

ocupadas pela atividade agropecuária, enquanto o mesmo não acontece no Norte de Goiás, 

cuja expansão avança sobre áreas nativas de Cerrado, incluindo Áreas Prioritárias para 

Conservação. Para Castro et al (2007), esse movimento indica claramente que a expansão 

sucroalcooleira em Goiás possui duas tendências espaciais distintas: uma ao Norte e a outra 

ao Sul: 

 
De fato, apenas 12% da expansão ocorreu em áreas de pecuária, dado que contradiz 
fortemente o discurso oficial de que as áreas prioritárias a serem incorporadas 
proviriam das pastagens degradadas [...]. Em relação ao eixo de expansão [...] a cana 
está entrando em novas áreas do extremo sudoeste, embora no restante consolide e 
até potencialize o eixo anterior, o que já era esperado, em razão das aptidões e 
logística existente (CASTRO et al, 2010, p. 184) 

 

A preocupação expressa contradiz discursos que apontam os benefícios da produção 

canavieira para a recuperação de pastagens degradadas, uma vez que o que está ocorrendo, 

prioritariamente, é o avanço sobre onde se cultivava grãos, especialmente a soja, seguido 

pelos pastos, bem como o desmatamento de áreas nativas de Cerrado. É o chamado “grande 

rearranjo ou reordenamento de usos dos solos no centro-sul de Goiás, em razão da demanda 

expansiva e acelerada do setor sucroalcooleiro” (CASTRO et al, 2010, p. 189).  

Um dos argumentos utilizados é que os estados que compõem o atual movimento de 

expansão da cana-de-açúcar possuem milhares de hectares de pastagens degradadas que 

podem ser recuperadas pelo cultivo da planta, se houver o manejo adequado. O Anuário 

Brasileiro da Cana-de-Açúcar 2011 assim diz sobre o avanço das plantações nos estados de 

São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Mato Grosso: “Essas regiões 

apresentam condições endofaclimáticas ideais para o desenvolvimento da cultura, além de 

grandes extensões de pastagens degradadas” (CARVALHO, 2011, p. 24).  
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Castro et al (2010) desestrutura tal argumentação, ao mostrar que não há grandes 

preocupações com o aumento de produtividade e também por indicar que a grande expansão 

não ocorre sobre pastagens, e sim, sobre áreas que antes eram agricultáveis: “[...] Goiás 

continua aumentando a substituição de áreas agrícolas por cana, passando de 70% (contra 

30% de pastos) em 2007, para 76% (contra 24% de pastos) em 2008” (CASTRO et al, p. 179). 

Essa tendência também é confirmada por Ribeiro, Ferreira e Ferreira (2010): de 2002 a 2007, 

20% das áreas mapeadas no território goiano como pastagens foram substituídas pela 

produção canavieira, que, neste período, avançou 2% sobre vegetação natural.  

O atual momento de expansão sucroalcooleira no Brasil demarca novos territórios da 

cana-de-açúcar, matéria-prima imprescindível para a produção de etanol. Mas a disputa pelos 

territórios do etanol tem suas regras estabelecidas em políticas públicas que blindam alguns, 

enquanto outros são liberados para as atividades canavieiras.  

 

 

5.1.2 Cerrado escapa da blindagem da cana-de-açúcar 

 

 

O Decreto nº 6961/2009 que “aprova o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar e 

determina ao Conselho Monetário Nacional o estabelecimento de normas para as operações 

de financiamento ao setor sucroalcooleiro, nos termos do zoneamento” (BRASIL, 2009), foi 

elaborado a partir de um estudo da Embrapa Solos denominado “Zoneamento Agroecológico 

da Cana-de-Açúcar: expandir a produção, preservar a vida, garantir o futuro”. Esse 

Zoneamento foi realizado em 2008 e publicado no ano seguinte, com o objetivo de “fornecer 

subsídios técnicos para a formulação de políticas públicas visando à expansão sustentável da 

cana-de-açúcar no território brasileiro” no que se refere à produção de etanol e açúcar 

(MANZATTO et al, 2009, p. 7). Ainda de acordo com os autores do documento, o 

Zoneamento Agroecológico da Cana-de-Açúcar (ZAE Cana) teve como força motriz a “[…] 

necessidade estratégica de se avaliar, indicar e espacializar o potencial das terras para a 

expansão da produção da cultura da cana-de-açúcar em regime sequeiro [...] para a produção 

de etanol e açúcar como base para o planejamento sustentável das terras em harmonia com a 

biodiversidade” (MONZATTO et al, 2009, p. 8). 

Contudo, a pesquisa promovida pela Embrapa Solos também visou traçar diretrizes 

para que a expansão da produção canavieira: 1) ocorra em áreas potencialmente viáveis, sem 

restrições ambientais e que possuam potencial agrícola de clima e solo, incluindo declividade 
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inferior a 12%, 2) seja capaz de proporcionar a colheita mecânica; 3) não avance sobre áreas 

com vegetação original, priorizando as que atualmente estão antropizadas; 4) não atinja os 

Biomas Amazônia, Pantanal e Bacia do Alto Paraguai; 5) retroceda a competitividade com as 

áreas de produção alimentar; 6) contemple as unidades industriais já instaladas que 

necessitam de matéria-prima para o seu suprimento (MONZATTO et al, 2009). 

No que se refere ao seu objetivo geral, o ZAE Cana conseguiu cumprir atingir suas 

metas, pois influenciou a promulgação de um Decreto Presidencial que praticamente reproduz 

o texto original do documento da Embrapa Solos. Outro ponto importante do ZAE Cana é a 

blindagem técnica dos territórios ocupados pelos Domínios Pantanal, Amazônia e Bacia do 

Alto Paraguai em detrimento do Cerrado, cujas terras estão praticamente liberadas para a nova 

fronteira geoeconômica do setor sucroalcooleiro: 

 

Mapa 4 – Zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar em Goiás 
 

 
 

Fonte: EMBRAPA/IBGE. Organizado pela autora (2013). Elaboração Cartográfica: Wilson Lopes Mendonça 
Neto. 
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De olho nos impactos do ZAE Cana, a Organização para a Proteção Ambiental (OPA!) 

fez uma cobertura jornalística completa dos trâmites institucionais do Decreto 6961/2009, 

desde o lançamento do seu texto, em 17 de setembro de 2009. A leitura da OPA! considera os 

pontos positivos do Decreto ao proibir a expansão do plantio e a construção de novas usinas 

na Amazônia, no Pantanal, na Bacia do Alto Paraguai ou em vegetação nativa de outros 

Biomas, bem como levanta a preocupação com a captura desregrada dos territórios pelo setor 

sucroalcooleiro. O grafismo imagético da expansão canavieira do Brasil produzido pela OPA! 

é elucidador do impacto do Decreto e do ZAE Cana no país: 

 

Figura 24 – Olhar da OPA! sobre a blindagem territorial do setor sucroalcooleiro no Brasil 
 

 
Fonte: OPA! (2009). 
 

Tanto no ZAE Cana quanto no Decreto 6961/2009, o estudo das áreas aptas para a 

expansão da produção canavieira no Brasil considerou três classes de aptidão (alta, média e 

baixa), bem como a tipologia do atual uso da terra (agricultura, agropecuária e pastagem). 

Uma análise qualitativa das tabelas que sintetizam as áreas aptas por Regiões, classe de 

aptidão e tipo de uso, revela que o Centro-Oeste e o Norte são as únicas cujo avanço da cana-

de-açúcar sobre as áreas destinadas à agricultura está blindado, o que não ocorre com as 

destinadas à agricultura e à pastagem. Em grande medida tal constatação indica que não há, 

enquanto política pública, uma diretriz para diminuir os conflitos entre a produção canavieira 

e a alimentar, ao contrário do que é afirmado no ZAE Cana.  

No que se refere à territorialização da expansão da cana-de-açúcar, ambos os 

documentos confirmam o favoritismo do Centro-Sul e, especificamente, do Centro-Oeste em 
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relação às áreas tecnicamente consideradas aptas para o plantio, que englobam o uso que 

atualmente é realizado para agricultura, agropecuária e pastagem, e totalizam os seguintes 

quantitativos, expressos em hectares: 

 

Gráfico 16 – Regiões aptas para a expansão do cultivo da cana-de-açúcar no Brasil 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2013), a partir de Brasil (2009). 
 

Outra tendência confirmada pelos documentos diz respeito à priorização do estado de 

Goiás na expansão canavieira do Centro-Oeste. A área do território goiano considerada apta 

ao plantio da cana é superior a doze milhões de hectares, enquanto a do Mato Grosso do Sul e 

a do Mato Grosso são, respectivamente, 13,56% e 45,77% inferiores: 

 
Gráfico 17 – Estados aptos para a expansão do cultivo da cana-de-açúcar no Centro-Oeste 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2013), a partir de Brasil (2009). 
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Apesar de não haver nenhuma relação entre a quantidade de municípios cujas terras 

foram consideradas aptas para o cultivo da cana-de-açúcar e a área total que a monocultura 

pode ocupar ante as diferenças de áreas entre cada um deles, mas ao se considerar que, como 

dito, a expansão ou a introdução canavieira gera impactos diretos nas dinâmicas territoriais 

dos lugares, observa-se que, novamente, Goiás lidera o ranking dos estados do Centro-Oeste 

em quantidade de municípios disponíveis. Em relação ao Brasil, o total de municípios goianos 

afetados pela expansão canavieira ocupa a terceira colocação: 

 
Gráfico 18 – Estados aptos para a expansão do cultivo da cana-de-açúcar no Brasil 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2013), a partir de Brasil (2009). 

 

Como dito, desde a implantação do PROÁLCOOL o setor sucroalcooleiro passou por 

profundas transformações, marcadas, especialmente, pela modernização tecnológica e pelos 

impactos do reordenamento do capital no mundo do trabalho. Hoje, a produção canavieira não 

ocorre apenas no âmbito agrícola e industrial, pois, há décadas, alcançou patamares de 

complexos agroindustriais que envolvem atividades de pesquisa em distintas áreas, como a 

engenharia genética, a diversificação produtiva dentro das usinas e a troca permanente da 

semente da cana-de-açúcar por outras biotecnologicamente recriadas em modernos 

laboratórios. Tudo isso altera a planta da indústria e o conjunto de relações que ela estabelece 

com a sociedade, como é o caso da reestruturação das relações de trabalho na lavoura de cana 

ou na usina-destilaria. Num plano mais macro, o movimento da cana e as sucessivas regras de 

regulação trazem implicações territoriais, influenciando diretamente na dinâmica e nos modos 

de vida dos territórios, dos lugares e dos trabalhadores.  
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5.1.3 O gosto amargo do açúcar 

 

 

Ao abordar os benefícios do setor sucroalcooleiro em Goiás, o Jornal da Cana, 

veículo institucional da entidade patronal Pró-Cana Brasil, assim pontuou: 

 
O carro de som circula pelas bucólicas ruas das cidades ao sul de Goiás, anunciando 
vagas para motorista, operador de caldeira, serviços gerais e dezenas de outras 
funções. Quando não é o carro de som ambulante, emissoras de rádio fazem o 
trabalho de recrutamento para as usinas da região de Morrinhos, Goiatuba, Bom 
Jesus de Goiás, Inaciolândia, Quirinópolis e São Simão, apenas para citar algumas 
das cidades beneficiadas pela efervescência atual do setor no sul de Goiás, em razão 
dos recentes e até certo ponto inesperados investimentos em produção de cana, 
açúcar, álcool e seus subprodutos [...]. A cidade de Bom Jesus de Goiás, por 
exemplo, é a mais completa tradução do que significa ter o perfil completamente 
mudado. Antiga capital da soja, hoje a maioria dos agricultores, inclusive o prefeito 
local, migra para a agroindústria canavieira, seja como arrendatário, fornecedor ou 
prestador de serviço [...]. Toda a cidade está alterada. A começar pela população. 
Com uma diferença: todos estão empregados. Ou, pelo menos todos os que querem 
trabalhar (MONTANINI, 2007, p. 40).  

 

A informação difundida pelo Jornal da Cana tem forte apego aos impactos positivos 

da produção canavieira nas cidades localizadas ao Sul de Goiás, especialmente no que tange à 

geração de empregos. No entanto, apresenta uma realidade contrastante com pesquisas sobre 

os desdobramentos da expansão sucroalcooleira no estado. Ribeiro, Ferreira e Ferreira (2010, 

p. 328), por exemplo, argumentam que “não há, até o momento, contribuição significativa [...] 

sobre a economia goiana, tanto no que diz respeito à circulação de riquezas, quanto à geração 

de empregos”.  

Porém, a reportagem do Jornal da Cana não deixa de tocar num ponto polêmico: o 

setor sucroalcooleiro envolve inúmeras redes que, ao se desdobrarem nos lugares, promovem 

desenvolvimento econômico nos municípios. Grande parte das cidades interioranas que vivem 

cotidianos opacos, sem índices consideráveis de empregabilidade, por exemplo, quando 

inseridas nas dinâmicas da cana-de-açúcar, alteram completamente o modelo da economia 

territorial, o que produz cenários próximos ao anunciado pelo carro de som nas ruas de 

Quirinópolis. Entre a opacidade e o desenvolvimento, a população dos municípios, que não 

tem muita escolha em relação à captura territorial pela indústria sucroalcooleira, acaba tendo 

sua vida modificada. Mas isso não encoberta e nem diminui as problemáticas que a cana traz 

para esses territórios, eldorados da contradição.  

De acordo com Santos (2009, p. 130), a realidade contemporânea do cultivo e da 

industrialização canavieira envolvem a usina de álcool e açúcar, um ator sintagmático que não 



 

 

335 

pode ser ignorado, pois o complexo agroindustrial organiza processos produtivos e relações 

sociais de produção que reocupa, redefine e revaloriza territórios já ocupados por produtores 

tradicionais: 

 
Nos estudos que venho realizando na região do Triângulo Mineiro, percebo que as 
paisagens resultantes dos “mares de cana” não eliminaram as unidades de produção 
camponesa. Trata-se de um produtor que, na relação secular com o cerrado, 
estabeleceu sua produção dentro de um ciclo reprodutivo que se diferencia das 
demais lavouras comerciais (sobretudo soja e milho) as quais são, em sua grande 
maioria, produzidas por agentes altamente tecnificados. Desse modo, a expansão da 
cana, em áreas já ocupadas, ainda não redefiniu todos os ciclos produtivos e 
reprodutivos do capital, das pessoas, da natureza e das forças produtivas, inclusive 
do campesinato. No entanto, independendo das condições socioeconômicas 
regionais e locais, a simples presença das usinas vai impondo um processo de (re) 
organização do espaço para extrair dos solos do cerrado, a cana, matéria prima 
indispensável para produzir álcool, açúcar, energia elétrica, plástico, dentre outros 
produtos. Portanto, a cana que existe na região fomenta todo um complexo 
produtivo que reorganiza, a partir de suas demandas, o espaço e, dentro dele, vai 
definindo os seus lugares estratégicos, viabilizando os seus fluxos, fixos e mão-de-
obra, de forma a atender as expectativas de lucro dos grandes investidores (Grifo do 
autor). 

 

Santos (2009, p. 144) também argumenta que o modelo adotado pelo setor 

sucroalcooleiro impõe disputas ao lugar que exigem o reconhecimento tanto das suas 

inúmeras faces, quanto dos desdobramentos territoriais, que podem ser visualizados nas novas 

configurações socioespaciais e tecnológicas, bem como nas relações entre as instituições 

comunitárias com o Estado que, embora nem sempre garantam sociabilidade e condições de 

enfrentamento às lógicas mercadológicas, tentam agregar coletiva e politicamente os 

produtores familiares e camponeses. 

Ainda no que diz respeito ao mundo do trabalho, existe uma relação direta entre o 

número de empregos nas lavouras de cana e a mecanização do corte, ou seja, quanto mais 

automação houver, menos empregos serão ofertados: 

 
Se uma máquina de colher cana-de-açúcar é implantada no processo produtivo, dos 
70 a 80 trabalhadores assalariados do setor de colheita, apenas cerca de 10% que se 
qualificarem, poderão continuar. O restante, “não quiseram se (re)qualificar”, logo, o 
desemprego, a pobreza material e imaterial desses homens e suas famílias não é 
culpa da empresa ou do sistema. O trabalhador que não serve mais aos propósitos 
desse capital fica na região como mão-de-obra de baixa qualificação ou retorna para 
a sua terra como migrante fracassado (SOUZA; SANTOS, 2011, p. 202. Grifo dos 
autores). 

 

Além disso, o corte manual da cana-de-açúcar, que pode ocorrer com a planta crua ou 

queimada, é um trabalho sazonal que gera enorme desgaste físico ao trabalhador. A opção 

mais usual é a colheita após a queima, que agiliza o tempo de corte, embora submeta o 

cortador a uma situação extremamente insalubre por causa do contato direto com a fuligem. 
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Estima-se que um trabalhador do sexo masculino corte, por dia, até 14 toneladas de 

cana, enquanto a mulher chega a atingir uma média de 10 toneladas. Em geral, o pagamento é 

feito por tonelada cortada em um dia de trabalho, sistema que impõe um ritmo de 

produtividade que compromete o tempo requerido ao descanso e que é considerado um dos 

responsáveis pelo agravamento do risco de acidentes de trabalho. Outros fatores polêmicos 

que permeiam as relações trabalhistas envoltas no corte da cana são a precarização dos meios 

de transporte até o canavial, as precárias condições de alojamento, higiene, alimentação e 

segurança (THOMAZ JÚNIOR, 2002). 

 Em macroescala, diversos autores são contundentes em dizer que o setor 

sucroalcooleiro impacta positivamente a economia, mas, por ser uma atividade concentradora, 

não gera distribuição de renda e nem postos de trabalho consideráveis dentro de uma estrutura 

social (RIBEIRO, FERREIRA, FERREIRA, 2010; CASTRO et al 2010).   

Na atualidade, o impulso do setor sucroalcooleiro em escala mundial conta com 

principalmente duas explicações: uma relacionada às questões ambientais, como o 

aquecimento global, que exige mudanças no atual modelo energético; e outra centrada no já 

anunciado esgotamento desse modelo, que tem nos combustíveis fósseis o seu alicerce, o que 

impulsiona o mercado agroenergético. Os trechos a seguir, extraídos respectivamente de um 

artigo científico e de uma reportagem, são exemplares: 

 
A busca por fontes de energias alternativas vem se intensificando nos últimos 
tempos, principalmente devido aos vários resultados que apontam, de forma 
inexorável, mudanças climáticas e o esgotamento, a médio, do atual modelo 
energético (RIBEIRO; FERREIRA; FERREIRA, 2009, p. 4287); 
 
O alerta lançado ao mundo sobre os efeitos do aquecimento global e a necessidade 
de se pensar a substituição dos combustíveis veiculares derivados do petróleo fez 
ressurgir a ideia da produção de álcool (GIARDINI, 2007, p. 1). 

 

Ambas as explicações envolvem dramas contemporâneos em escala mundial, passíveis 

de questionamentos vários, principalmente diante dos seus desdobramentos em meso e micro-

escalas. A principal pergunta recai sobre a ordem de prioridade, ou seja, num universo 

capitalista, que busca sua própria sustentabilidade alicerçado em hegemonias concentradoras 

miradas na reprodução do capital, até que ponto o aquecimento global e as mudanças 

climáticas realmente são preponderantes na corrida pela busca de alternativas energéticas, 

como o agrobiocombustível? Será que o anunciado esgotamento das reservas de petróleo, 

pano de fundo de sangrentas guerras registradas na história da humanidade, como a Guerra do 

Kwait e do Golfo, não seria a principal força motriz?  
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Em escala global, a produção canavieira está envolta numa conjuntura geopolítica 

cujos desdobramentos desnudam realidades conflitantes com o argumento de que é necessário 

investir no agrobiocombustível para poupar o planeta dos danos ambientais provocados pelas 

fontes de energia hoje hegemônicas. No entanto, das monoculturas existentes no Brasil, a 

produção canavieira é a mais danosa, com riscos reconhecidos inclusive pelo Estado. Segundo 

Castro et al (2010), isso ocorre porque o setor sucroalcooleiro gera competição por terras 

agrícolas; poluição do ar por meio de queimadas e emissões de gazes; contaminação dos solos 

e da água e o risco eminente de desmatamentos – impactos negativos no ambiente e nas 

estruturas agrária e social. A esse saldo, Souza e Santos (2011, p. 204) acrescentam as 

alterações dos meios de vida, das identidades e dos valores culturais das populações 

tradicionais do Cerrado, que se desdobram, principalmente, no mundo do trabalho: 

 
Em se tratando de uma organização do trabalho próprio do sistema capitalista, 
muitas situações de desconforto e desumanas são estabelecidas e não muito difícil de 
serem detectadas. Nesta nova fase do capitalismo, a flexibilização na produção, se 
por um lado se destaca a qualidade e velocidade no setor produtivo, por outro, 
desencadeia uma série de problemas no mundo do trabalho, sendo os principais, a 
precarização do trabalho, o desemprego e subemprego e a minimização dos direitos 
conquistados, dentre estes, os níveis de salários.  

 

 Na região de Quirinópolis (GO), por exemplo, os autores enfatizam que os agricultores 

familiares e/ou camponeses estão sendo expulsos das suas pequenas propriedades em virtude 

da disputa econômica interligada, sobretudo, ao capital energético. Sem condições de 

enfrentamento e resistência em seus lotes, cercados por canaviais, essas pessoas são 

envolvidas numa conjuntura que gera “esvaziamento do campo; aumento do desemprego; 

precarização do trabalho e outros fatores sociais na cidade, bem como a redução da produção 

alimentar e o enfraquecimento das organizações e da consciência de classe trabalhadora” 

(SOUZA; SANTOS, 2011, p. 204). 

Outro paradoxo pode ser visualizado no próprio aquecimento global, tido como um 

dos principais fatores que motivam a busca por outras fontes de energia, como a 

agrobioenergia. Pesquisas recentes do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) e da USP 

indicam que o aquecimento global trará muitos impactos negativos nas culturas agrícolas 

brasileiras, com exceção da cana-de-açúcar que, com o investimento tecnológico adequado, 

poderá se beneficiar com a alteração do clima:  

 
As mudanças climáticas e o aumento da concentração de CO2 aliados aos avanços 
tecnológicos poderão proporcionar um aumento significativo na produção de cana 
nos próximos 70 anos. A cana é uma gramínea do tipo C4, resistente à falta de água e 
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mais robusta. Assim sendo, o aumento do CO2 e o consequente aquecimento do 
clima irá favorecer o processo de fotossíntese da cana (ASSESSORIA, 2012).  

 

 Entre os investimentos tecnológicos indicados pelas pesquisas está a cultura de 

variedades de cana-de-açúcar mais tolerantes à seca, aliada a uma farta adubação com calcário 

e gesso, que proporcionam raízes mais longas, capazes de absorver água em maiores 

profundidades (ASSESSORIA, 2012).  

Uma edição do Suplemento do Campo do Jornal O Popular que circulou em abril de 

2007 dedicou especial atenção à cana-de-açúcar, e chama a atenção pela angulação não mais 

focada na expansão, nos problemas ou nos benefícios do setor sucroalcooleiro para a 

economia brasileira e goiana, uma vez que o mote discursivo está nos riscos ambientais, 

econômicos e alimentares ocasionados pelo crescimento dos plantios.  

Logo na capa, a cana cresce em meio ao Cerrado, e tem como pano de fundo uma 

longínqua e resistente faixa de mata. A foto, que ocupa cerca de ¾ da capa, tem a palavra 

CANA inserida na parte esquerda inferior. Logo abaixo, a manchete “Crescem plantios e 

riscos ambientais”, acompanhada do subtítulo “O avanço dos cultivos de cana-de-açúcar 

aquece o debate sobre as ameaças ao meio ambiente. Autoridades, ambientalistas, estudiosos, 

Ministério Público e sociedade organizada pregam a necessidade de medidas concretas para 

garantir a expansão do negócio sem prejudicar ainda mais os ecossistemas”: 

 

Fotografia 28 – Expansão do setor sucroalcooleiro e danos ambientais ao Cerrado 
 

 
 

Fonte: Jornal O Popular, 27/04/2007, capa, Suplemento do Campo. Fotografia: Huoldo Aparecido da Silva. 
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O conteúdo discursivo da capa se repercute no miolo do encarte e três textos em 

particular chamam a atenção. O primeiro deles é um artigo de opinião que tem como olho os 

dizeres “o Brasil não pode correr o risco de retornar ao tempo do Império estimulando a 

monocultura a cana”, e, no parágrafo de fechamento, a síntese “[...] está comprovado que 

existe vida além do mar de cana-de-açúcar vislumbrado por nossas autoridades”. A primeira 

impressão é que a autoria advém de alguém ligado a algum movimento ambiental ou 

pesquisador que não teme posicionar-se diante dos seus objetos de estudo. No entanto, quem 

assina o artigo é o engenheiro, pecuarista e, na época, diretor técnico da Associação Brasileira 

dos Criadores de Zebu (ABCZ), Nelson Pineda, que veementemente critica o avanço da cana 

sobre o pasto e o privilegiamento do setor sucroalcooleiro pelas políticas públicas brasileiras: 

 

A indústria sucroalcooleira do Brasil vive dias de exuberância e expectativa ímpares. 
Graças à tecnologia utilizada na produção do etanol, o país ganhou prestígio e 
despertou o interesse de países desenvolvidos na busca por soluções que diminuam o 
impacto causado pela poluição na atmosfera. Mas a febre em torno do bicombustível 
pode trazer conseqüências desastrosas ao setor agropecuário. Com a perspectiva de 
que os investimentos estrangeiros vão aumentar consideravelmente nos próximos 
anos, muitos fazendeiros já pensam em trocar o gado pela cana-de-açúcar, num 
movimento sem paralelos que pode ter reflexos irreparáveis ao setor pecuarista, 
sobretudo no interior do Estado de São Paulo. A disposição dos administradores 
públicos em incentivar a implantação de novas usinas de beneficiamento de cana é 
compreensível. Mas não se pode admitir que o entusiasmo em torno do “ouro verde” 
prejudique o desenvolvimento de setores que também possuem peso inegável na 
balança comercial, como a pecuária (PINEDA, 2007, p. 4).  

 

 A sequência do raciocínio de Pineda caminha pelas cifras da produção pecuária e 

exportação da carne bovina brasileira, que, segundo ele, saltou de US$ 500 milhões para US$ 

3 bilhões, colocando o país no topo do ranking mundial, apesar do estímulo governamental ao 

setor ter ficado muito aquém do que se esperava, um contracenso diante dos altos 

investimentos no setor sucroalcooleiro e na reforma agrária:   

 

O contrasenso na aplicação de recursos não se limita ao estímulo à cana-de-açúcar. 
Nos últimos anos, o governo federal destinou milhões de reais para fazer a reforma 
agrária, em doses inversamente proporcionais ao que foi gasto com a pecuária. 
[...] A posição privilegiada da pecuária nacional ainda não sensibilizou as 
autoridades, ao contrário do que ocorre com a cana. Até 2014, nossa liderança no 
comércio de carne bovina deve ser ainda maior, já que o consumo aumentará 
consideravelmente, uma tendência que se acentua com o passar dos anos, ao mesmo 
tempo em que o número de produtores cairá consideravelmente, sobretudo por causa 
da redução do espaço para a atividade. Nesse sentido, o cenário que se apresenta 
diante de nossos olhos é fantástico, indicando que somente seis players 
permanecerão produzindo carne bovina – Brasil, Austrália, Canadá, Argentina, Índia 
e Nova Zelândia. Sem investimentos para a implantação de um rigoroso controle de 
vigilância sanitária, o produtor eficiente viverá ameaçado de ver seu produto 
rejeitado pela irresponsabilidade de quem não se preocupa em prevenir o surgimento 
de focos de febre aftosa. [...] Mas ainda hoje o Brasil tem dificuldades para se 
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enquadrar dentro dessas exigências. [...] Enquanto isso, o estímulo à produção de 
etanol segue a todo vapor, incentivando o capital estrangeiro, com especial atenção 
para áreas localizadas em São Paulo. Aos poucos, os pequenos produtores alugam 
suas terras em troca de bons ganhos na colheita da cana. Se o governo estadual não 
agir rápido, corre o risco de ver essa indústria migrar para regiões como o Vale do 
São Francisco, no oeste baiano, e os estados de Goiás e do Tocantins. Vai entregar, 
de bandeja, uma parcela importante da arrecadação tributária e ainda terá de explicar 
ao consumidor o porquê do inevitável aumento de preços (PINEDA, 2007, p. 4).  

 

 Para fechar seu artigo opinativo, Pineda (2007, p. 4) argumenta que “se canalizarmos a 

energia somente em torno da cana-de-açúcar, estaremos regredindo, numa espécie de retorno 

à monocultura dos tempos do Império. Um retrocesso que pode custar caro”. 

O segundo texto em destaque na edição do Suplemento do Campo que abordou a cana-

de-açúcar é uma reportagem não assinada que debate a bioenergia e, aparentemente, promete 

focalizar os prós e os contras dos canaviais. Já na manchete, a angulação salta: “Bioenergia: 

cana é bem-vinda, mas danos ambientais preocupam”. E, na sequência, o subtítulo: 

“queimadas, mortandade de animais, agressões ao solo e à vegetação nativa são pontos 

polêmicos. Indústria diz que já toma precauções” (CANA, 2007, p. 6). 

Contudo, o aporte discursivo do texto não está focado nos danos ambientais, e os 

assuntos lançados no subtítulo da reportagem sequer são mencionados novamente. A grande 

preocupação está vinculada ao setor agropecuário, que perde áreas para a cana-de-açúcar, e na 

degradação do solo, que poderá tornar-se improdutivo, prejudicando assim a produção de 

grãos e outros alimentos.   

O aporte argumentativo do texto tem início nas atuais demandas pela geração de 

biocombustíveis e bioenergia, no Brasil alicerçada nos canaviais, de onde sai a matéria-prima 

para a produção de ambos os setores. Posteriormente, cita eventos promovidos por 

pesquisadores ligados a universidades como a UFG e a Universidade Católica de Goiás 

(UCG), órgãos públicos, a exemplo da Secretaria de Estado do Planejamento e 

Desenvolvimento (SEPLAN) e da SEMARH, além de outras instituições como Ministério 

Público Estadual e Federal, Banco do Brasil e Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional 

de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), com o objetivo de debater a expansão do setor 

sucroalcooleiro em Goiás: 

 

Dirigentes governamentais, representantes dos produtores, indústrias e Ministério 
Público têm opinião em comum: a cana é importante, o aumento da produção de 
etanol é um programa de governo (estadual e federal) e ninguém se coloca contra a 
cultura. A questão é encontrar soluções para problemas já existentes e que se 
agravarão com o aumento das áreas cultivadas, especialmente no campo ambiental, 
além da adoção de medidas que garantam o crescimento da atividade sucroalcooleira 
de forma sustentável (CANA, 2007, p. 6).  



 

 

341 

Ainda de acordo com a reportagem, outro ponto em comum está no reconhecimento da 

necessidade de promover o “zoneamento ecológico-econômico” da cana-de-açúcar, 

juntamente com outras políticas de incentivos fiscais e recursos para financiamento da 

produção, tanto do setor sucroalcooleiro, quanto da produção de grãos. Nesse ponto do texto, 

a preocupação de Nelson Pineda é reforçada pelo então Secretário da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, Leonardo Veloso:  

 
Conforme Veloso, há três anos os produtores de soja, milho e algodão vêm arcando 
com os prejuízos a cada safra e é natural que, ao surgir oportunidade de melhorar 
seus ganhos, como é o caso da cana, migram para essa cultura, seja fazendo plantios 
próprios ou arrendando as terras para as indústrias. Segundo ele, isso é um curso 
natural, principalmente porque estão descapitalizados, sem perspectiva de 
investimento. Prova dessa situação é o caso de Rio Verde, que limitou em 10% a 
área para plantio de cana, algo em torno de 50 milhões de hectares (CANA, 2007, p. 
6). 

  
O terceiro texto que chama a atenção é uma reportagem assinada pelo jornalista 

Evandro Bittencourt (2007, p. 12), intitulada “Cana eleva o preço de terras em Goiás”. A 

explicação está centrada no fato de que os canaviais necessitam cada vez mais de incorporar 

terras, sejam elas as já ocupadas pela agricultura, os pastos e ou as áreas de vegetação nativa, 

o que faz com que os preços de venda e arrendamento aumentem sem controle. 

A valorização das terras no Cerrado, ocorrida em virtude da expansão do setor 

sucroalcooleiro, é observada em outras notícias do Jornal O Popular, principalmente as 

veiculadas após a criação do PNA, em 2006. É o caso dos textos “Área plantada de cana deve 

crescer 37,46%” e “Goiás será o 2º produtor de cana em 2010”, de 28 de abril de 2007, 

inseridos, respectivamente, na capa e na página 14 (editoria de Economia), bem como da 

reportagem “Plantio de cana deve crescer 19% em Goiás”, também impressa na editoria de 

Economia, em 01 de junho de 2008.  

De acordo com os resultados da análise documental do Jornal O Popular, o tema 

principal que permeia a cana-de-açúcar no início da segunda década do século XXI, consagra 

o sucesso do reordenamento territorial do capital no Cerrado, alicerçado no setor 

sucroalcooleiro. Aqueles antigos problemas de falta de abastecimento de açúcar em cidades 

goianas – e até na capital do Estado – já não existem mais e, em seu lugar, despontam as 

preocupações com a degeneração do solo e desequilíbrio do ecossistema no deserto verde 

produzido pelo mar de cana, juntamente com a incorporação de terras antes destinadas à 

agricultura, pecuária, agroindústria e pecuária industrial. Além disso, as atividades do setor 

também impactam na organização dos territórios e no mundo do trabalho, mas continuam se 

fortalecendo, para desespero e protesto dos empresários da agropecuária. 
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Em O Popular, o ano de 2010 despontou com preocupações do setor sucroalcooleiro 

calcadas na grande oferta de açúcar e etanol no mercado, geradora do despencamento dos 

preços de ambos. Na tentativa de evitar perda de capital, as usinas chegaram a antecipar em 

um mês a safra 2010/11 de cana-de-açúcar em Goiás e em São Paulo (USINAS, 2010). Mas a 

maior novidade – e também problema – está na invasão estrangeira que acompanha a 

territorialização do etanol e o reordenamento da fronteira agroindustrial no Cerrado. Nessa 

mesma reportagem o assunto aparece com destaque em um box, intitulado “Invasão 

estrangeira preocupa”, que diz: 

 
O governo está preocupado com a “invasão estrangeira” na cadeia de produção do 
etanol. Para evitar o processo de desnacionalização, o Planalto articula o 
fortalecimento da recém-criada ETH-Brenco 2010, da qual a Odebrecht é a 
controladora, via Petrobrás e BNDES. [...] A preocupação do Planalto com o 
processo de desnacionalização da cadeia do etanol atingiu seu auge no mês passado, 
quando foi assinado o memorando de entendimento entre a anglo-holandesa Shell e 
a brasileira Cosan para a criação da líder mundial do setor, avaliada em US$ 12 
bilhões (USINAS, 2010, p. 12. Grifo do autor). 

 

Rossetto (2008) argumenta que a produção da cana-de-açúcar, que sempre esteve 

envolta em questões econômicas, tem hoje as questões ambientais como um dos principais 

vieses, seja no que move a agroenergia ou nos impactos diretos no ambiente e nas sociedades 

que ela gera. Pode-se também destacar que, desde os seus primórdios, curiosamente a cultura 

canavieira está relacionada a outras questões, tais como a inteligência vegetal oriunda de 

sucessivos melhoramentos genéticos107, a nuclearidade em relação às vias de escoamento e os 

grandes impactos ambientais e sociais. No Brasil, além desses elementos, há também a 

recorrência das políticas públicas incentivadoras do setor e a exploração do trabalho, até hoje 

envolta em denúncias de sub-condições e escravidão, mas o grande foco é a exportação e os 

vínculos com o capital internacional, inclusive no que diz respeito à compra de terras por 

pessoas e países estrangeiros para explorar tanto o setor sucroalcooleiro, quanto outras 

culturas.  

Na perspectiva de uma análise da geopolítica do Domínio do Cerrado, considerada a 

partir da ocupação territorial, o investimento na agroindústria e a aquisição de terras por 

                                                 
107 Segundo Dinardo-Miranda, Vasconcelos e Landell et al (2008), a princípio, a classificação científica da cana-

de-açúcar tem origem na espécie Saccharum officinarum, com registro na Ásia, cujos povos ancestralmente a 
cultivavam. Por causa de diversas enfermidades apresentadas pela planta original, cruzamentos da espécie 
primordial com outros modelos alternativos do mesmo gênero começaram a ser realizados e, na medida em 
que as novas variedades se mostravam mais resistentes, foram sendo adotadas como alternativas de cultivo, de 
modo que a cana-de-açúcar que hoje é plantada resulta de processos hoje conhecidos como engenharia 
genética, mas que tiveram seu início nos tempos do enxerto. No Brasil este processo não ocorreu de forma 
diferente, visto que, como se verá mais adiante, até hoje a planta passa por reformulações genéticas para 
melhor se adaptar às regiões que são foco de processos de expansão de fronteiras de cultivo. 
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empresas e governos estrangeiros merece um olhar mais atento do Estado brasileiro, da 

sociedade e dos pesquisadores, já que isso representa e consolida a captura do Cerrado pelo 

capital internacional. 

 

 

5.2 CERRADO MADE IN BRAZIL 

 

 

 Em 2005, a população da região de Formosa do Rio Preto, Oeste da Bahia, presenciou 

um inusitado evento: vinte mil hectares de terras foram adquiridos por seis investidores 

estadunidenses, interessados em explorar diversos ramos do agronegócio, como o cultivo 

agrícola direto e de beneficiamento e a exportação de commodities relacionadas ao algodão, 

soja, milho, arroz e cana-de-açúcar. Em pouco tempo a monocultura tomou conta de dez mil 

hectares, alterando a paisagem e as dinâmicas do município, especialmente a partir da 

instalação da Associação American Colony, condomínio agrícola que reúne as seis empresas, 

cujo principal ramo de atividade tem sido o algodão. Em 2007, o administrador da colônia de 

empresários dos EUA no Cerrado, Scot Skanks, na época com apenas 26 anos de idade, 

afirmou ao Jornal O Estado de São Paulo que o Oeste baiano “[...] é os Estados Unidos de 

cem anos atrás” (ARRUDA, 2007, n.p.). Sob a ótica do capital, as atividades deste grupo têm 

sido tão promissoras que, desde 2008, os empresários pensam em expandir a monocultura do 

algodão para a região de Mateiros (TO), localizada há 35 km de Formosa do Rio Preto 

(EMPRESA, 2008).  

Pela contemporaneidade dos fatos, ainda são raras as pesquisas acadêmicas sobre o 

assunto108, mas a sua gravidade pode ser percebida em matérias jornalísticas veiculadas em 

sites e jornais de circulação nacional. A análise de conteúdo dessas matérias delimita com 

clareza a existência de três períodos: o primeiro, de 2007 a 22 de agosto de 2010, anuncia e 

denuncia a compra de terra sem controle por grupos estrangeiros, com foco na expansão 

agrícola no território do Cerrado. O segundo, que vai de 23 de agosto de 2010 e até o final 

desse mesmo ano, é marcado pela regulamentação do limite da aquisição de terras por 
                                                 
108 O levantamento bibliográfico realizado indica que um dos primeiros trabalhos sobre o tema foi apresentado 

numa mesa redonda do “Simpósio Internacional sobre Saberes Tradicionais, Biodiversidade, Biotecnologia e 
Dinâmicas Territoriais – SINBIOTEK”, evento promovido pelo Laboratório de Estudos e Pesquisas em 
Dinâmicas Territoriais (LABOTER) do IESA/UFG, ocorrido de 3 a 5 de novembro de 2010, em Goiânia 
(G0). Trata-se do artigo “Cerrado made in Brazil: apropriação do território cerradense por grupos 
estrangeiros”, de autoria de um grupo de pós-graduandos da mesma instituição promotora (BORGES et al, 
2010). Em dezembro desse mesmo ano, o artigo “O estrangeiro e a propriedade da terra do MAPITOBA, a 
última fronteira agrícola do Cerrado” foi publicado na Revista UFG (PAULA JÚNIOR, 2010). 
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empresas estrangeiras ou por grupos brasileiros controlados pelo capital estrangeiro. Já o 

terceiro período ocorre a partir do último mês de 2010, quando o assunto deixa de ser pautado 

e, quase um ano depois, é retomado com força total em virtude do lobby do agribusiness que 

alterou a regulamentação. A movimentação da imprensa nacional nesses três momentos, aqui 

representada especialmente pela abordagem do Jornal O Estado de São Paulo, é o cerne da 

análise e discussão que se segue. 

 

 

5.2.1 Estrangeiros compram o equivalente a 22 campos de futebol por hora no Brasil 

 

  

O primeiro período da problemática de compra de terras no Brasil por estrangeiros tem 

como marco as denúncias sobre a falta de conhecimento e de instrumentos de fiscalização, 

bem como o silenciamento do Governo Federal sobre o assunto. A análise de conteúdo das 

reportagens publicadas no Jornal O Estado de São Paulo em março de 2010, indica que o 

Ministério Público Federal (MPF) pediu explicações ao Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA) sobre a compra de terras por estrangeiros no Brasil, que estaria 

“ocorrendo sem controle das autoridades” (ARRUDA, 2010, n.p.). No mesmo texto, os 

procuradores do MPF também alertaram os cartórios de imóveis, via Corregedoria Nacional 

de Justiça, sobre a necessidade de um registro especial para aquisição de terras por ou com 

participação de grupos estrangeiros. A ação do MPF foi uma resposta à constatação de que a 

maioria dos tabeliães ignorava a Lei 5.709/1971, que determina o envio trimestral ao INCRA 

das informações sobre as terras que são compras por ou com a participação de estrangeiros109.  

A deflagração desse processo partiu de um levantamento encomendado pela 

procuradora do MPF Márcia Neves Pinto, responsável pela 5ª Câmara de Coordenação e 

Revisão do Patrimônio Público e Social. O relatório final do perito contratado pela 

procuradora não apresentou o resultado esperado, já que não foram encontrados dados 

consistentes nem no INCRA, nem nos cartórios de imóveis: 

 
Do total de 572 milhões de hectares de terras oficialmente cadastradas no INCRA, 
cerca de 4 milhões aparecem nas mãos de pessoas físicas estrangeiras - o que 
representa 0,71% do total. Ninguém sabe ao certo para quanto subiria o número se a 

                                                 
109 Segundo Hage, Peixoto e Vieira Filho (2012), essa Lei é o marco legal do domínio de terras brasileiras por 

estrangeiros, mas a mesma passou a ser questionada quando o Artigo 171 Constituição Federal de 1988, que 
versava sobre as características da empresa brasileira, foi revogado. Para os autores, a partir daí começou a 
existir uma lacuna jurídica a respeito do assunto, que só foi solucionada em 2010, quando o Governo Federal 
aprovou o parecer da AGU e limitou a compra de terras no país por não brasileiros.  



 

 

345 

ele fossem acrescidas as áreas compradas por empresas de capital estrangeiro. 
Extraoficialmente, técnicos do INCRA comentam que seria três vezes maior 
(ARRUDA, 2010, n.p.). 

 

Além disso, ainda de acordo com Arruda (2010), quando os dados das duas fontes 

foram cruzados, revelaram inconsistência de informações, pois os dos cartórios não batiam 

com os encontrados no INCRA. Insatisfeita com a ausência de informações sobre as 

quantidades e a localização das pessoas físicas e jurídicas estrangeiras que detêm terras no 

Brasil, a procuradora oficiou as autoridades federais sobre o descumprimento da legislação 

pelos órgãos competentes, ou seja, os cartórios e o INCRA. Mas sua a preocupação também 

tinha ainda outro motivo, largamente denunciado na imprensa nacional. É que, a cada hora, 

empresas e pessoas físicas de outros países estavam comprando o equivalente a 22 campos de 

futebol em terras no Brasil. Segundo Odilla (2010, n.p.), “em dois anos e meio, os 

estrangeiros adquiriram 1.153 imóveis, num total de 515,1 mil hectares”. 

Mesmo com a falta de informações consistentes, ainda de acordo com essa reportagem 

do Jornal Folha de São Paulo, é possível apontar o Mato Grosso como o estado que mais 

recebia compradores internacionais, seguido por São Paulo e Mato Grosso do Sul. Mas outros 

territórios cerradenses também estavam na mira dos estrangeiros. Dados da Secretaria de 

Agricultura de Luís Eduardo Magalhães, município situado no Oeste baiano, indicam que em 

2010 cerca de sessenta propriedades rurais já haviam sido adquiridas por estrangeiros, 

somando, aproximadamente, 150 mil hectares. Em declaração ao jornalista Roldão Arruda 

(2010), Oziel Oliveira, que na época ocupava o cargo de prefeito da cidade, afirmou que o 

preço do hectare subiu, em média, de cem para dois mil dólares, o que representa uma 

valorização imobiliária de 2.000%.  

Em resenha que analisou os índices apresentados pela AgraFNP110 sobre a compra de 

terras por estrangeiros no Brasil, publicada na Revista Carta Capital, o jornalista Gerson 

Freitas Jr. (2010) afirma que de 2008 a 2010, a especulação imobiliária fez o preço médio das 

terras agricultáveis subir 54% no Maranhão, 68% no Tocantins e 70% no Piauí. Esse 

panorama é complementado com a reportagem do Jornal Valor Econômico, de maio deste 

mesmo ano, segundo a qual os investidores estrangeiros, em especial os chineses, têm 

interesse em ocupar 20 milhões de hectares de terras agricultáveis no Cerrado nordestino, sob 

o argumento de que aquele território localiza-se fora da Amazônia e não é área de pastagem: 

“[...] a estimativa é que pelo menos 4 milhões de hectares sejam divididos por 15 grandes 

                                                 
110 A AgraFNP é uma empresa que oferece consultoria técnico-econômica ao setor de agronegócios, com especial 

direcionamento às commodities agrícolas e energéticas (QUEM, 2012).  
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grupos, entre investidores estrangeiros e empresas nacionais profissionalizadas, interessados 

tanto na aquisição de terras para investimento quanto na produção de grãos e fibras” 

(INACIO, 2010, n.p.). 

Contudo, a especulação imobiliária advinda da investida estrangeira não tem 

reverberações apenas no MAPITOBA. Conforme já foi debatido, no atual embalo do 

reordenamento da fronteira geoeconômica da cana-de-açúcar, Goiás também tem o preço das 

terras alterado, e o mesmo ocorre com os outros estados que compõem o território do Cerrado, 

como o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. De acordo com Chiara (2011, n.p.), no 

município de Aripuanã (MT), o “hectare de mata de difícil acesso, destinada a reserva 

florestal, subiu 105,6%, de R$ 170 para R$ 350 por hectare”.  

Tomando-se como referência a análise de conteúdo das reportagens do Jornal O 

Estado de São Paulo, é possível supor que a especulação imobiliária no Brasil não tenha 

interesses preservacionistas. Um exemplo é o texto jornalístico “Vegetação natural virou 

pasto em 80% das Áreas de Preservação Permanente”, que leva a assinatura de Marta 

Salomon e foi publicado no periódico em novembro de 2011. Segundo a reportagem, de 1,3 

milhões de km² de área protegida pelo Código Florestal Brasileiro, 550 mil km² já foram 

desmatadas, sendo que dessas, 440 mil km² viraram pasto: “[...] oito de cada dez metros das 

Áreas de Preservação Permanente já desmatadas às margens de rios e encostas de morros no 

País viraram pasto”, afirma Salomon (2011, n.p). 

Nesse contexto, o Cerrado, que desde as últimas décadas do século XX foi 

posicionado como a nova fronteira geoeconômica do Brasil, com foco no agronegócio, e que, 

a partir da primeira década do século XXI é um território destinado à cana-de-açúcar e seus 

derivados industriais, sofre maiores impactos. Territorialmente, as problemáticas carecem de 

intervenção do poder público, como ocorreu na limitação da compra de terras por empresas e 

pessoas físicas não brasileiras, ao menos no período de sua duração.  

 

 

5.2.2 Governo Federal limita compra de terras por estrangeiros 

 

 

O segundo período da apropriação do Cerrado por grupos estrangeiros iniciou-se a 

partir da aprovação pelo Governo Federal do parecer da Advocacia Geral da União (AGU),  

que limitou a compra de imóveis rurais no Brasil por pessoas e grupos estrangeiros. O 

documento reduz a aquisição de terras por não brasileiros a 50 módulos de 25 a 5 mil hectares 
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(variáveis conforme a região geográfica) e estabelece que o total não pode ultrapassar 25% da 

superfície de um município destinada à implantação de projetos agrícolas, agropecuários e 

industriais aprovados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Além disso, o 

parecer da AGU prevê a fiscalização permanente a partir da análise dos relatórios de compra 

de terras por estrangeiros, que devem ser enviados trimestralmente pelo INCRA e pelos 

cartórios de imóveis à Corregedoria de Justiça dos Estados e ao MDA. Há também a 

exigência que os cartórios registrem o movimento de aquisição de terras por não brasileiros 

em livros especiais (PEDUZZI, 2010)111. 

O parecer da AGU pode ser considerado como uma tentativa de conter o avanço da 

captura do território brasileiro por pessoas e grupos estrangeiros, diante da consideração de 

que essa é uma área estratégica ao país e à sua soberania, mas indica também que o quadro 

consolidado antes da sua aprovação permanecerá. Isso porque as terras já adquiridas por não 

brasileiros não são alvo das restrições contidas nas novas medidas. Aquele mapeamento das 

áreas agrícolas adquiridas por estrangeiros que a procuradora do MPF queria obter foi 

publicado em agosto de 2010 pelo Portal EcoDebate, após a aprovação do parecer: 

 
Figura 25 – Cartografia da ocupação estrangeira no Brasil 

 

 
Fonte: PEDUZZI (2010). 

                                                 
111 A exceção fica por conta dos portugueses, com livre indulto sobre a pauta desde 2001, em virtude do Decreto 

3.297, que permite a requisição junto ao Ministério da Justiça do “reconhecimento de igualdade de direitos e 
obrigações” (ARRUDA, 2010, n.p.), passando, portanto, a serem tratados, perante a lei, como brasileiros. Por 
isso, a reportagem indica que os portugueses seriam hoje os maiores compradores de terra no Brasil, fato que 
ainda não possui comprovação, pela fragilidade dos dados e de ausência de fiscalização. 
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Os dados do mapeamento da ocupação estrangeira no Brasil divulgados pelo 

EcoDebate confirmam as informações constantes na reportagem de Arruda (2010), que 

apontam o Mato Grosso como o estado que mais vende suas terras a grupos estrangeiros. 

Houve apenas uma inversão em relação ao segundo e ao terceiro estados do ranking, uma vez 

que no levantamento do EcoDebate, Mato Grosso do Sul aparece 1,78% à frente de São 

Paulo. Mas a cartografia da ocupação estrangeira no Brasil realizada por esse site também 

indica a crescente ocupação do Cerrado. Considerando-se os estados nos quais o Cerrado está 

presente em maior ou menor intensidade (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, Piauí, Tocantins, Bahia, Ceará, Maranhão, São Paulo, Paraná, Rondônia, Roraima, 

Pará, Amapá e o Distrito Federal), até 2008, 83,56% da apropriação territorial feita por 

estrangeiros teve sua ocorrência em solo cerradense. Se o recorte for feito pelos estados que 

compõem o MAPITOBA, o índice atinge 14,43%.  

Os estrangeiros que possuem terras e mantém atividades agroindustriais no Cerrado 

são pessoas físicas e jurídicas de diversos países do mundo, incluindo Nações. Suas atuações 

são extremamente diversificadas: vão desde o cultivo de grãos à geração de energia, passando 

pelo mercado imobiliário e de commodities. Uma síntese exploratória e qualitativa elaborada a 

partir de dados divulgados em reportagens e sites específicos de empresas de agronegócios os 

indica e traça seus perfis: 

  
Quadro 13 – Pessoas, empresas e grupos estrangeiros destacados por veículos de jornalismo e sites 

brasileiros na ocupação territorial do Cerrado 
 

NOME REGIÃO 
DE 

ATUAÇÃO 

ATIVIDADE, 
RAMO OU 
CULTURA 

HISTÓRICO E CARACTERÍSTICAS 

ADECO-
AGRO 

Oeste da 
Bahia 

 
Mato Grosso 

do Sul 
 

Minas Gerais 

Grãos 
Leite 

Açúcar 
Etanol 

Algodão 
Carne bovina 

- Criada em 2002, é uma das maiores empresas produtoras de 
alimentos e agroenergia da América do Sul, com atuação no 
Brasil, Argentina e Uruguai, sendo liderada por George 
Soros; 

- Em 2005 adquiriu terras no Cerrado brasileiro. No ano 
seguinte, comprou a usina Monte Alegre (MG), iniciou um 
projeto de usina no Mato Grosso do Sul (Angelica 
Agroenergia) e incorporou diversas outras empresas 
nacionais já estabelecidas, como a Alfenas Café, no sul de 
MG. 

AMERI-
CAN 

COLONY 

Oeste da 
Bahia 

Algodão 
Soja 

Milho 
Arroz 

Cana-de-açúcar 

- Condomínio agrícola que reúne investimentos de 
empresários estadunidenses no Cerrado baiano, sob admi-
nistração do economista agrícola Scot Skanks; 

- Em 2005 adquiriu 20 mil hectares de terra em Formosa do 
Rio Preto (BA), dedicando 10 mil à monocultura do 
algodão, seu principal ramo de atividade. Desde 2008 
estuda a compra de terras em Mateiros (TO) para a 
expansão do cultivo do algodão.  

BRASIL-
AGRO 

Diversas 
 

Mercado 
imobiliário de 

grãos 

- Explora o mercado imobiliário agrícola brasileiro por meio 
da aquisição e arrendamento de propriedades rurais. Tem 
como principais acionistas os grupos Cresud (continua...)  
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NOME REGIÃO 
DE 

ATUAÇÃO 

ATIVIDADE, 
RAMO OU 
CULTURA 

HISTÓRICO E CARACTERÍSTICAS 

BRASIL-
AGRO 

Diversas 
 

Mercado 
imobiliário de 

grãos 

- (Argentina), Tarpon e Cape Town (gerenciada por Elie 
Horn - EUA); 

- Em 2005 adquiriu 174 mil hectares, sendo que destes, mais 
de 50 mil já estão sendo cultivados. 

BRIAN 
WILLOT 

Barreiras e 
região 

Algodão - Economista agrícola estadunidense, filho de grandes 
agricultores, que arrenda terras no Cerrado baiano; 

- Iniciou suas atividades em 2005, aos 26 anos de idade. 
EL TEJAR Mato Grosso 

(Primavera 
do Leste e 

região) 

Soja 
Milho 

Pecuária 
Arrendamento de 
terras e aquisição 
de imóveis rurais 

- Uma das principais companhias de produção de 
commodities do mundo que atua no Brasil, Uruguai, Bolívia 
e Paraguai, cujo faturamento global atinge U$ 230 milhões, 
sendo 15% destes oriundos dos negócios do Brasil; 

- Em 2003 adquiriu de 60 mil hectares no Centro-Oeste; 
- Em 2010 declarou que estuda investimentos no setor 

sucroalcooleiro e no algodão; 
PALLAS 
INTER-
NATIO-

NAL 
COMSUL-

TANTS 

MAPITOBA Biodiesel 
Energia solar 
Energia eólica 

Biomassa 

- Grupo chinês que inclui o governo da China e empresários 
chineses, que está investindo no Brasil por intermédio do 
governo da Bahia; 

- Em 2010 assinou um protocolo de intenções com o governo 
da Bahia, que prevê a venda de 250 mil hectares de terras 
para exploração no setor de agroenergia. 

SOLLUS Diversas Compra de terras - Sociedade que compra terras para o Pactual Capital Partners 
(PCP), grupo argentino Los Grobo e fundo americano de 
commodities Touradji;  

- Possui mais de 35 mil hectares de propriedades agrícolas e 
pretende expandir isso para 80 mil hectares até o final de 
2010. 

TIBA 
AGRO 

Piauí 
 

Mato Grosso 
 

Bahia 
 

Goiás 

Soja 
Algodão 

Milho 
Participação em 

tradings e 
cooperativas 

agrícolas 

- Sociedade limitada liderada pelo Grupo Golin, por 
empresários do ramo como Amaury Fonseca Junior e Fabio 
Greco e os irmãos Francioni (Bahia), que atua com 
investidores globais de latifúndio; 

- Uma das maiores proprietárias de terras do Centro Oeste, 
com mais de 400 mil hectares. 

 

Fonte: Complementado e adaptado de Borges et al (2010). 

 

O Quadro 13 revela que 2005 é um marco na intensificação do movimento de compra 

de terras por estrangeiros, ano coincidente com o Protocolo de Kyoto112 e com o Programa 

Nacional de Biodiesel113. Além disso, nessa década o Brasil adquiriu maior confiabilidade no 

cenário econômico mundial, o que aumentou o interesse dos investidores internacionais. 

Os sites das empresas citadas no Quadro 13 ostentam uma imagem de 

desenvolvimento tecnológico e contribuição com o progresso do Brasil. O da TIBA AGRO 

(<www.tibaagro.com.br>) é o mais agressivo. Apesar de ter a assinatura “ponto com ponto 

br”, o sítio é completamente escrito em Inglês e é dividido em apenas três categorias: home, 
                                                 
112 Tem como objetivo estabelecer acordos e metas internacionais para a diminuição da emissão de gases-estufa 

na atmosfera do planeta, especialmente pelos países industrializados. Inicialmente, foi implementado no ano 
de 1997, na cidade de Kyoto, no Japão. 84 países aderiram ao protocolo, cujas metas são diferenciadas, a 
depender do nível da atividade industrial.   

113 Regulamentado pela Lei 11.097/2005, este Programa oficializa e regulamenta a utilização de biodiesel no 
Brasil, objetivando inclusive criar condições para a exportação do produto. 
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presentation e video. O ramo e as particularidades do negócio estão muito bem delimitados na 

página inicial pela frase “TIBA AGRO – TECHCNOLOGY & INVESTMENTS IN 

BRAZILIAN AGRIBUSINESS”, inserida abaixo de uma fotografia que tanto ilustra a 

potencialidade produtiva da empresa, quanto desnuda a paisagem gerada pelo agronegócio, 

numa imposição de poder ao território capturado: 

 

Figura 26 – Imagem presente na página inicial do site da empresa TIBRA AGRO 
 

 
Fonte: TIBA (2012). 

  

A segunda página do site da TIBA AGRO faz uma apresentação da empresa em forma 

de slideshow que é composta por frases sobrepostas a imagens, numa sequência de texto que, 

traduzida para a Língua Portuguesa, diz o seguinte: 

 
A demanda por alimentos e rações tem aumentado continuamente no mundo e 
o Brasil está mais bem posicionado para tirar proveito desse cenário. Possui 
excelentes condições climáticas com temperaturas estáveis, chuvas regulares, 
energia solar e água abundante. A história da TIBA proporciona uma combinação 
poderosa no Brasil, com vantagens competitivas e adequadas ao modelo único 
negócios que tem. A TIBA possui know-how em adquirir terras com alto 
potencial de produção em avaliações atraentes e trabalha com terceirização 
interna de pessoal e mão de obra temporária para maximizar a rentabilidade e 
o potencial em longo prazo de suas terras agrícolas próprias e das terras 
arrendadas de terceiros. A estrutura corporativa adaptada para gerir as operações 
geograficamente remotas é a chave para maximizar o lucro da produção agrícola. 
Além disso, encontrar o equilíbrio correto entre terras próprias e as arrendadas ou de 
outros proprietários é fundamental para otimizar o retorno sobre os ativos e 
minimizar os riscos operacionais . No Brasil, a TIBA possui atualmente 312.000 
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hectares em três estados, o que é maior do que qualquer um dos seus 
concorrentes de capital aberto. Os grupos diversificados de terra da TIBA 
concedem acesso ao clima diferente e a distintas condições de solo, permitindo um 
amplo portifólio de produtos agrícolas. A produção da TIBA está concentrada 
principalmente na soja, no algodão e no milho para rotação de culturas e efeitos 
de diversificação. Em longo prazo, a proposição de valor da TIBA está 
relacionada a escalas da produção agrícola geograficamente distribuída no 
mundo. No curto prazo, existe uma oportunidade de lucro atraente na compra 
de cerrado virgem, com possibilidade de convertê-lo em terras agrícolas de 
primeira qualidade, com investimento em irrigação, infra-estrutura e 
armazenamento. Um dos benefícios dessa escala é a capacidade para vender 
grãos diretamente a um grande leque de compradores. A valorização do 
potencial da terra vai beneficiar o governo e setor privado de investimento em 
infraestrutura de transporte. Práticas de manejo sustentável são cruciais para 
garantir que o nosso ambiente natural seja protegido para o presente e para as 
gerações futuras (TIBA, 2012. Grifos nossos). 

 

Em diversos sentidos, o texto de apresentação da TIBA AGRO fornece uma leitura do 

movimento promovido pela agroindústria vinculado ao cenário internacional. Os trechos 

grifados destacam cinco problemáticas específicas, a iniciar pela posição que o Brasil ocupa 

hoje no ranking mundial de produção de alimentos que, como alguns preferem denominar, o 

pontuam na condição de “celeiro da humanidade” em virtude dos seus recursos naturais e da 

oferta de um nicho de mercado altamente rentável e competitivo ao capital estrangeiro. 

Algumas reverberações disso nos territórios ocupados pela agroindústria estão translúcidas na 

assumência de que, ao agronegócio, interessa relações de trabalho precarizadas, terceirização 

de serviços e contratação de mão-de-obra temporária, vistas como maximizadoras de lucros. 

Nessa lógica, o arrendamento de terras é igualmente interessante, já que permite a ampliação 

da área de cultivo sem muita burocracia e responsabilização por eventuais danos que venham 

a ser causados ao ambiente.  

Líder de mercado, a TIBA AGRO ostenta sua territorialização no Brasil com foco em 

diversos setores do agronegócio e no mercado de commodities. Por isso, tece louros às 

monoculturas de soja, algodão e milho, bem como à capacidade de distribuição global dos 

seus produtos, o que só pode ser proporcionado em virtude das possibilidades de compra ou 

arrendamento de terras no Cerrado “virgem” que, capturado, passa a ser campo fértil para 

atividades agroindustriais. No texto que compõe o slideshow, a tecnologia que possibilita o 

cultivo em terras cerradenses não é esquecida, a exemplo da irrigação, como também não são 

esquecidos outros elementos necessários ao desenvolvimento do capital, como as redes de 

infraestrutura e transportes. 

A territorialização da TIBA AGRO no Brasil é expressa em outra imagem relevante 

inserida neste slideshow, cuja cartografia assinala a captura da totalidade dos estados do Mato 

Grosso, Piauí e Bahia: 
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Figura 27 – Representação da TIBA AGRO sobre sua territorialização no Brasil 
 

 
Fonte: TIBA (2012). 

 

A finalização da apresentação da empresa TIBA AGRO evoca a sustentabilidade e a 

preservação do “ambiente natural” para as gerações vindouras, numa explícita contradição 

com o que foi até então afirmado pelo conteúdo discursivo do próprio texto. A par da 

compreensão de que o tempo da preservação é sempre o tempo presente, e não o futuro, a 

contradição é reiterada pelas fotografias que acompanham a frase. A primeira foto é a mesma 

que inaugura o site do grupo e a segunda, inserida a seguir, destoa das demais e não reflete a 

paisagem que é produzida nas dinâmicas de captura do Cerrado pelo agronegócio, sem falar 

que retrata a mata ciliar, área de preservação ambiental legalmente protegida pelo Código 

Florestal Brasileiro: 

 
Figura 28 – Entendimento imagético da TIBA AGRO sobre preservação ambiental 

 

 
Fonte: TIBA (2012). 
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O vídeo, terceira página do site, utiliza o texto e as fotos da apresentação, mas com 

linguagem e recursos gráficos. O mosaico de imagens que se segue foi montado com algumas 

fotografias que compõem o enredo videográfico da TIBA ABRO e também refletem o modo 

como esta empresa lê, significa, captura, cria paisagens e impõe sua territorialização no 

Cerrado: 

 
Figura 29 –Registros da territorialização da TIBA AGRO no Cerrado 

 

 
Fonte: Organizado pela autora (2013), a partir de imagens de TIBA (2012). 

 

O estudo de Borges et al. (2010) sobre a ocupação estrangeira no Cerrado apresenta 

um quadro comparativo com as principais reportagens sobre o assunto, cuja análise de 

conteúdo aponta que os textos publicados em veículos de jornalismo impresso, especialmente 

os de circulação nacional, possuem um tom mais crítico e de denúncia à falta de controle 

sobre as vendas de terras a estrangeiros, se comparados aos sites das empresas de 

agronegócios, nos quais a notícia é abordada sob a ótica da consolidação da expansão agrícola 

(ou o seu reordenamento), como vetor de desenvolvimento e progresso. 
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Uma atualização desse quadro revela que a apropriação do território cerradense por 

grupos estrangeiros foi abordada em 2007 sem muito alarde, mas voltou com força em 2010, 

ou seja, cinco anos após o início do movimento mais severo de aquisição de terras no Cerrado 

por não brasileiros. Entre 2008 e 2009 houve praticamente uma invisibilidade do tema, se 

considerada a frequência da sua abordagem nos jornais brasileiros e em outros veículos de 

comunicação e de mídia eletrônica. No ano seguinte, o assunto foi novamente pautado em 

notícias e reportagens, especialmente a partir do movimento MPF junto à Corregedoria 

Nacional de Justiça, que culminou na aprovação do parecer da AGU pela Presidência da 

República, regulamentando a compra de terras por estrangeiros: 

 
Quadro 14 – Análise de conteúdo de textos jornalísticos sobre a captura do território do Cerrado por 

estrangeiros 
 

MANCHETE VEÍCULO DATA/ 
AUTORIA 

CONTEÚDO DISCURSIVO ANGULAÇÃO 

INCRA acende sinal de 
alerta contra compra de 
terras por estrangeiros 

Jornal O 
Estado de 
São Paulo 

08/03/2007 
 

Roldão de 
Arruda 

A falta de controle do Estado 
sobre a compra de terras por 
estrangeiros é um problema a 
ser enfrentado com urgência, 
cujo maior foco está no Cer-
rado. 

Faz um contraponto entre 
a visão desenvolvimen-
tista e a questão territorial 
brasileira. 

Território brasileiro sob 
disputa: INCRA alerta 
para compra de terras 

por estrangeiros 

Jornal O 
Estado de 
São Paulo 

05/08/2007 
 

Marco Bahé 

A forma de aquisição das 
terras brasileiras por estrangei-
ros, que ocorre sem controle 
do Estado, impõe disputas ao 
território e exige providências 
do poder público. 

Idem reportagem anterior. 

Mato Grosso é o Estado 
com maior área nas 

mãos de estrangeiros 

Site Canal 
Rural 

07/03/2010 
 

Mariane de 
Luca 

Os investimentos estrangeiros 
contribuem no desenvolvimen-
to do país que, se não fosse o 
capital estrangeiro, estaria nu-
ma situação muito pior. 

Indica a falta de capital do 
produtor brasileiro como 
responsável pela entrada 
do capital estrangeiro. 

A compra de terras por 
estrangeiros no Brasil: 
MP pede que INCRA 
explique a venda de 

terras para estrangeiros 

Jornal O 
Estado de 
São Paulo 

29/03/2010 
 

Roldão de 
Arruda 

A forma como ocorre a aquisi-
ção das terras por estrangeiros 
no Brasil é irregular e suspeita. 

Falta de sistema de in-
formação sobre a venda 
de terras a estrangeiros 
levou o Ministério Pú-
blico Federal a intervir. 

Avança o monopólio da 
terra para produção de 

agrocombustíveis 

Revista 
Caros 

Amigos 

28/04/2010 
 

Maria Luisa 
Mendonça 

O pretexto da produção de 
agrocombustíveis para comba-
ter as mudanças climáticas é 
um engodo, já que o mono-
pólio da terra faz parte dos 
avanços do capital nos recur-
sos estratégicos no mundo. 

Descreve as empresas e 
mostra o avanço do ca-
pital internacional sobre o 
Cerrado. 

Planos da China de 
investir no cerrado 

nordestino começam a 
virar realidade 

Jornal Valor 
Econômico 

27/05/2010 
 

Alexandre 
Inacio 

Negociações entre a China e o 
governo baiano precisam ser 
mais transparentes, pois há 
inúmeros interesses por detrás 
das intenções dos grupos es-
trangeiros que precisam ser 
desvendados. 

Aborda o acordo com o 
governo da Bahia que 
inclui capital do governo 
chinês e de grupos priva-
dos da China e denuncia o 
silêncio e a falta de trans-
parência da ação. 
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MANCHETE VEÍCULO DATA/ 
AUTORIA 

CONTEÚDO DISCURSIVO ANGULAÇÃO 

Os gringos invadem o 
campo: Estrangeiros 
ampliam o controle 

sobre terras e empresas 

 Revista 
Carta 

Capital 

09/06/2010 
 

Gerson 
Freitas Jr. 

A compra de terras pelo 
capital estrangeiro e a falta de 
controle do Estado brasileiro, 
especialmente no Cerrado, é 
um problema que precisa ser 
enfrentado com urgência. 

Descreve as empresas e os 
negócios. 

A ofensiva chinesa no 
Brasil e soberania 

nacional 

Site Alerta 
em Rede 

10/06/2010 
 

Nilder 
Costa 

Há um enorme risco no fato de 
um Estado soberano adquirir 
terras em outro Estado sobera-
no. 

Tem foco nas entrelinhas 
das intenções do governo 
chinês. 

Série especial: grupos 
estrangeiros investem 

no Piauí 

Site Rural 
BR 

Agricultura 

30/06/2010 
 

Mariane de 
Luca 

Regiões e lugares se desenvol-
vem a partir do investimento 
estrangeiro. 

Ressalta o aumento das 
áreas de plantação sobre o 
Cerrado e os benefícios 
trazidos pela agroindústria 
ao desenvolvimento. 

Investidores 
estrangeiros de olho em 

terras brasileiras 

Porkworld: 
mega portal 
da suinocul-

tura 
brasileira 

06/07/2010 
 

Sem autoria 

O baixo preço do hectare de 
terra no Cerrado faz com que 
os investidores estrangeiros 
disputem a compra e o ar-
rendamento, o que demonstra 
o interesse deles em investir 
no Brasil. 

Aborda a valorização das 
terras brasileiras. 

PNUD: China saúda 
biocombustível 

brasileiro 

Site PNUD 06/08/2010 
 

Sem autoria 

A cordial visita da China ao 
Brasil para conhecer os pro-
jetos de produção do etanol 
reforça os laços bilaterais entre 
ambas as Nações. 

Aborda o investimento 
brasileiro em produção al-
ternativa de biocombus-
tíveis e a preservação do 
meio ambiente. 

Adams explica parecer 
que restringe aquisição 

de terras por 
estrangeiros 

Site AGU 23/08/2010 
 

Assessoria 
de Imprensa 

da AGU 

A AGU está preocupada com a 
soberania nacional. 

Ressalta a importância do 
parecer da AGU. 

Farra gringa é restrita Jornal 
Correio 

Brasiliense 

24/08/2010 
 

Lúcio Vaz 

O modo como as empresas 
estrangeiras vinham atuando 
no Brasil, há muito, merecia 
regulamentação.  

Denuncia trabalho escra-
vo vinculado às empresas 
estrangeiras e as pressões 
que o governo sofreu para 
não aprovar as mudanças. 

União limita compra de 
terras por estrangeiros 

Jornal Valor 
Econômico 

24/08/2010 
 

Juliano 
Basile 

A aprovação do parecer da 
AGU lembra o nacionalismo 
da Ditadura Militar no Brasil. 

Enfoca o limite da medida 
aos investidores estrangei-
ros e os possíveis prejuí-
zos econômicos do Brasil. 

Lula limita compra de 
terras por estrangeiros 

Jornal 
Folha de 

São Paulo 

24/08/2010 
 

Fernanda 
Odilla 

Estado brasileiro, preocupado 
com a soberania nacional, li-
mitou a compra de terras por 
estrangeiros. 

Detalha o conteúdo da lei. 

Parecer da AGU limita 
venda de terras 

brasileiras a empresas 
controladas por 

estrangeiros 

Site 
EcoDebate 

25/08/2010 
 

Pedro 
Peduzzi 

AGU preocupada com a sobe-
rania nacional exige mais 
transparência na compra de 
terras por estrangeiros. 

Mostra o mapa das terras 
adquiridas por estrangei-
ros e reforça o parecer da 
AGU. 

Preconceito contra 
estrangeiros 

Jornal O 
Estado de 
São Paulo 

01/09/2010 
 

Editorial 

Aprovação do parecer da AGU 
pela Presidência da República 
é um preconceito contra es-
trangeiros vinculado às pres-
sões do MST. 

Enfoca o autoritarismo da 
medida e os laços do 
Governo Federal com o 
MST. 
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MANCHETE VEÍCULO DATA/ 
AUTORIA 

CONTEÚDO DISCURSIVO ANGULAÇÃO 

Estrangeiros compram 
22 campos de futebol 

por hora 

Jornal 
Folha de 

São Paulo 

02/11/2010 
 

Fernanda 
Odilla 

Dados coletados no INCRA 
traçam terrível panorama da 
“invasão” estrangeira no Bra-
sil, cuja região mais afetada 
está no Cerrado, daí a impor-
tância do parecer da AGU. 

Focaliza a soberania na-
cional e apóia as medidas 
do Governo Federal para 
conter a compra de terras 
pelos estrangeiros. 

País terá de abrir novas 
áreas para soja no 

Cerrado 

Jornal O 
Estado de 
São Paulo 

09/02/2011 
 

Camila 
Moreira e 

Ana 
Conceição 

Demanda de países desenvol-
vidos pelo produto in natura é 
crescente, assim como a ex-
portação da soja pelo Brasil. 
Para atender a demanda, o des-
matamento de áreas do Cer-
rado será necessário, inclusive 
para poupar a Amazônia. 

Trata a questão como um 
ponto importante nas rela-
ções internacionais econô-
micas brasileiras e afirma 
que, mesmo com a utili-
zação da biotecnologia, o 
desmatamento será uma 
questão de sobrevivência 
no mercado. 

Grupo canadense 
investe US$ 196 mi em 

Minas Gerais 

Jornal O 
Estado de 
São Paulo 

28/09/2011 
 

Sem autoria 

Investimento canadense em 
mina de potássio de Cerrado 
Verde, em Minas Gerais. 

Nota fria. 

Pátria ameaçada Jornal 
Folha de 

São Paulo 

24/11/2011 
 

Hélio 
Scchwar-

tsman 

O articulista critica severa-
mente a medida do Governo 
Federal que regulamenta a 
compra de terras por estran-
geiros 

Foca nos benefícios do in-
vestimento estrangeiro no 
país e conclui que, em 
longo prazo, a medida do 
Governo Federal trará 
danos econômicos. 

Migrantes sulistas 
controlam a região 

Jornal O 
Estado de 
São Paulo 

26/11/2011 
 

Sem autoria 
 

Movimento de empresários 
sulistas no Oeste da Bahia, a 
partir do final de 2010, freou a 
compra de terras por estran-
geiros. 

Matéria descritiva da 
agroeconomia da região, 
com muitas entrevistas 
nas quais os sulistas afir-
mam que o investimento 
vale a pena. 

 

Fonte: Complementado e adaptado de Borges et al (2010).  

 

A análise de discurso do Quadro 14 clarifica o movimento de dispersão do 

pensamento promovido pelos veículos impressos de jornalismo nele citados. Inicialmente, 

criticam a ausência de regulamentação no Brasil a respeito da captura territorial por 

estrangeiros, mas, após a aprovação do parecer da AGU, paulatinamente alteram a angulação 

das notícias até atingirem o ápice da inversão discursiva, quando pontuam a medida como 

preconceituosa e danosa ao desenvolvimento econômico do país.  

Se analisada em sequência, a reescrita da quarta coluna do Quadro 14 (Conteúdo 

Discursivo) poderia apresentar o seguinte texto: O Estado brasileiro não possui controle 

algum sobre a compra de terras por não-brasileiros, embora o investimento estrangeiro 

traga inúmeros benefícios à Nação, a exemplo do desenvolvimento das regiões e localidades 

que, sem o capital externo, teriam um quadro muito pior. Mas a forma como a aquisição de 

terras por não brasileiros tem ocorrido, é irregular e suspeita. Contudo, é necessário 

combater as mudanças climáticas e a demanda mundial por alimentos. Nesse contexto, a 

produção de agrocombustíveis é uma das alternativas e o monopólio da terra, um mal 
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necessário, pois faz parte dos avanços do capital para garantir os recursos estratégicos do 

mundo. No Brasil, a China está interessada nos agrocombustíveis, especificamente no etanol, 

e tem negociado a aquisição de terras na Bahia, com o aval do governo baiano, o que agrava 

ainda mais a problemática da captura do território do país pelo capital estrangeiro, já que 

não há controle por parte do Estado brasileiro. Além disso, há muitos riscos na aquisição de 

terras em um Estado soberano por outro Estado soberano. Todavia, sem dúvida, o 

investimento estrangeiro desenvolve a região onde o agronegócio se instala, ainda mais 

quando se considera que o preço baixo do hectare de terra atrai muitos investidores não 

brasileiros, gerando inclusive uma disputa entre eles. É o caso da China, cujo governo, 

juntamente com empresários, veio ao Brasil para conhecer os projetos de produção de 

etanol, uma cordial visita que reforça os laços bilaterais entre ambas as Nações. Entretanto, 

os planos da China podem não dar certo, pois o Governo Federal aprovou o parecer da AGU 

que limita a aquisição ou arrendamento de terras no Brasil por pessoas físicas e jurídicas 

estrangeiras, bem como por Estados-Nações. De fato, o modo como as empresas estrangeiras 

atuam no território brasileiro, há tempos, carecia de regulamentação, e a sociedade deve 

apoiar o conteúdo da lei. Porém, o parecer da AGU fere a livre iniciativa e lembra o 

nacionalismo dos tempos da Ditadura Militar no Brasil, sob o manto da defesa da soberania 

nacional. Ainda mais porque a medida autoritária  e preconceituosa está mais vinculada às 

pressões do (MST) do que aos interesses do Brasil. Contudo, dados do INCRA revelam uma 

verdadeira “invasão” estrangeira no país, especialmente no MAPITOBA, o que impõe a 

necessidade de regulamentação por parte do Governo Federal. Tal como ocorre no setor 

energético, os países desenvolvidos necessitam de outros produtos in natura, como a soja. 

Para atender a demanda, já que o grão gera lucros e contribui no equilíbrio da balança 

comercial brasileira, o desmatamento de áreas do Cerrado será necessário, inclusive para 

poupar a Amazônia. Nessa perspectiva, o desmatamento do Cerrado é uma questão de 

sobrevivência no mercado, e é bom lembrar que os estrangeiros estão de olho em outros 

setores, como a mineração. Daí o grande investimento canadense nas minas de potássio de 

Cerrado Verde (MG). Os investimentos estrangeiros no Brasil geram inúmeros benefícios, e a 

medida do Governo Federal, em longo prazo, trará danos econômicos. A reverberação do 

parecer da AGU já começa a ter repercussão: no Oeste da Bahia, o movimento de compra e 

arrendamento de terras está agora na mira de empresários nacionais, especialmente os 

sulistas, que já viram que os investimentos valem a pena.   

É perceptível que a regulamentação da compra de terras no Brasil por estrangeiros foi 

“bombardeada” pela maioria dos impressos. O maior exemplo é o Jornal O Estado de São 
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Paulo, veículo de jornalismo de circulação nacional que mais aborda o Cerrado e o que mais 

se dedicou a noticiar a “invasão estrangeira” no país – até mesmo questionando e cobrando 

providências das autoridades competentes, mas que muda a angulação quando o Governo 

Federal decide agir e impor limites aos não brasileiros.  

É interessante notar também que, após a aprovação do parecer da AGU, os textos de 

Roldão de Arruda sobre o assunto sumiram do periódico e, em seu lugar, emergiram editoriais 

e artigos de opinião de articulistas, cujo conteúdo discursivo é o inverso do que constava nos 

escritos do jornalista. E é nesse momento que contradição salta aos olhos: o Jornal O Estado 

de São Paulo, que até então criticava a falta de controle do governo brasileiro em relação à 

compra de terras por estrangeiros, passou a repercutir a decisão como um retrocesso e um 

preconceito, o que sugere uma interpretação muito mais próxima do cenário político da 

eleição presidencial do país ocorrida em 2010, do que da importância do tema. 

A última reportagem citada no Quadro 14, possibilita uma análise muitíssimo rica 

sobre a compra de terra por estrangeiros no Brasil: após a regulamentação, no Oeste da Bahia 

o movimento de aquisição de terras por não brasileiros cedeu lugar aos empresários nacionais. 

O texto jornalístico focaliza os investimentos de grandes empresários do Rio Grande do Sul, 

Paraná, Santa Catarina e São Paulo em municípios e distritos como São Desidério, Três 

Fronteiras e Roda Velha, que possuem uma proximidade com Luís Eduardo Magalhães e que 

estão situados às margens da BR-020, principal via de escoamento da produção agropecuária 

e agroenergética. A matéria não estabelece nenhuma relação entre a regulamentação e a 

retração do interesse estrangeiro na região, mas afirma que a atual demanda é dos investidores 

brasileiros (MIGRANTES, 2011). 

Após essa reportagem, o tema “Cerrado” praticamente sumiu das páginas do Jornal O 

Estado de São Paulo. Uma busca realizada em janeiro de 2012 no portal que o periódico 

mantém na internet a partir da digitação da palavra “Cerrado” revela que o Domínio continua 

sendo uma pauta presente, mas com uma mudança de abordagem. São matérias que focalizam 

temas como curiosidades, turismo, culinária, índices de desmatamento e safra da 

agroindústria. Em boa parte de 2011, ante a discussão do novo Código Florestal Brasileiro, o 

Cerrado foi citado secundariamente em reportagens e matérias, juntamente com a Amazônia. 

No início de 2012, também secundariamente, voltou a ser pautado como um dos temas da 

Conferência Rio+20.  

Nos primeiros meses que sucederam a aprovação do parecer da AGU, como a temática 

também desapareceu dos demais periódicos e sites pesquisados, é possível apontar que a 

empreitada iniciada pela procuradora federal Márcia Neves Pinto em março de 2010, que 
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culminou na regulamentação da compra de terras em território brasileiro por não brasileiros, 

tenha surtido efeito. Mas o agravamento da crise econômica mundial também é um fator que 

deve ser levado em consideração.  

Ainda em relação ao segundo período referente à captura do território do Cerrado por 

estrangeiros, em geral, a repercussão é concentrada apenas no factual, isto é, na aprovação do 

parecer da AGU, sem continuidade de abordagem do tema, nem nas reportagens mais 

aprofundadas. Dos jornais de circulação nacional, somente o Correio Brasiliense desdobrou o 

assunto em denúncias sobre trabalho escravo em empresas estrangeiras, uma continuidade da 

reportagem “Farra gringa é restrita”, publicada em 24 de agosto de 2010. 

Cabe ressaltar também que, embora tenha pautado o tema somente após a aprovação 

do parecer da AGU, a Folha de São Paulo adotou uma angulação elogiosa à regulamentação 

promovida pelo Governo Federal, como é o caso da reportagem “Estrangeiro compram 22 

campos de futebol por hora”, publicada em 02 de novembro de 2010, que também faz parte 

dos textos analisados no Quadro 14, o que não se mantém no terceiro momento analisado. 

 

 

5.2.3 Lobby do agribusiness derruba parecer da AGU e retira o limite de aquisição e 

arrendamento de terras para empresas brasileiras com capital internacional  

 

 

Nos meses imediatos após a aprovação do parecer da AGU pelo Governo Federal, a 

compra de terras por estrangeiros praticamente sumiu das páginas dos periódicos, mas, desde 

dezembro de 2011, voltou com fôlego, mantendo a angulação e a inversão discursiva 

anteriormente citada. O Jornal O Estado de São Paulo é o maior exemplo, pois, nesse período, 

amplamente propala dos dramas do capital estrangeiro diante das limitações impostas pela 

reinterpretação da Lei nº 5.709/1971, realizada pela AGU. É o caso da reportagem “Cenibra 

pode deixar de investir US$ 2,5 bi em Minas por restrição à compra de terras”114, assinada por 

André Magnabosco (2011, [n.p]), que afirma que a empresa 

 
[...] tem planos de dobrar a atual capacidade do complexo de Belo Oriente [MG] 
para cerca de 2,6 milhões de toneladas anuais. O projeto, entretanto, está na 
expectativa de que o governo estabeleça novas diretrizes para a compra de terras por 

                                                 
114 A Celulose Nipo-Brasileira S/A (CENIBRA), fundada em 13 de dezembro de 1973, unia a Companhia Vale 

do Rio Doce (CVRD) e a Japan Brazil Paper and Pulp Resources Development CO (JBP), em atividades 
industriais que englobavam a produção de celulose branqueada de eucalipto, com sede em Belo Oriente 
(MG). Em julho de 2011, a CVRD desfez sua participação em empresas de base florestal, momento no qual a 
JBP passou a controlar totalmente a empresa (CELULOSE, 2012).  
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estrangeiros: “Os japoneses não iniciarão nada até que essa questão se resolva, já 
que há uma insegurança de ordem jurídica enorme”  

 

O impacto da aprovação do parecer da AGU pelo Governo Federal pode ser 

visualizado noutro trecho dessa mesma reportagem, que diz: “as restrições completaram um 

ano e quatro meses sob intenso lobby e sem nenhum resultado no aumento do controle sobre 

este tipo de negócio” (MAGNABOSCO, 2011).  

Os lobbies que ameaçavam derrubar o parecer a AGU voltaram a ser noticiados pelo 

Jornal O Estado de São Paulo em 2012. Três textos jornalísticos em especial chamam a 

atenção: o primeiro é uma reportagem intitulada “Limites a estrangeiro ameaçam 

investimento de R$ 100 bi em terras”, e assinada pela jornalista Fabíola Gomes, que defende a 

revisão imediata do parecer da AGU. O argumento de Gomes (2012) é de que o parecer 

coloca em risco investimentos estrangeiros no Brasil, sendo ainda um entrave para os novos 

investimentos no setor agroindustrial e, especialmente, sucroalcooleiro, conforme aponta 

dados da União da Indústria da Cana-de-Açúcar (UNICA). 

O segundo é outra reportagem assinada por Venilson Ferreira (2012-a), que aborda a 

revisão do parecer da AGU como sendo um tema urgente, pois os investimentos estrangeiros 

que viriam para o Brasil tendem a migrar para outras partes do mundo. Mas o grande foco 

está na criação de uma subcomissão especial no Congresso Nacional para discutir e 

normatizar a aquisição de áreas rurais brasileiras por empresas estrangeiras, em virtude da 

apreciação de um Projeto de Lei do Deputado Federal Beto Faro, do Partido dos 

Trabalhadores (PT) do Pará. De acordo com o texto jornalístico, o presidente da subcomissão, 

Deputado Homero Pereira, do Partido Social Democrático (PSD) do Mato Grosso, defende 

que, para pessoas físicas, a compra deve ser limitada a cinquenta módulos fiscais, que não 

podem ultrapassar 2,5 mil hectares. No entanto, as empresas brasileiras com capital 

estrangeiro poderiam adquirir cem módulos fiscais ou até cinco mil hectares. Para ele, na 

nova regulamentação, Estatais, ONGs ou recursos oriundos de fundos soberanos não 

deveriam comprar terras no Brasil.  

Menos de três meses depois, Ferreira (2012-b) assinou o terceiro texto, uma nota fria 

intitulada “Comissão muda regra de compra de terra por estrangeiro”, que focaliza a 

aprovação do projeto do deputado Beto Faro, na íntegra, pelo Congresso Nacional. 

A Instrução Normativa Conjunta nº 01 de 27/08/2012, último documento do Governo 

Federal que regulamenta a captura territorial do país por estrangeiros, foi publicada no Diário 

Oficial da União em 28 de setembro de 2012. Ao contrário do parecer da AGU, que só 

contava com a assinatura do órgão, a Instrução Normativa Conjunta possui o timbre de quatro 
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Ministros de Estado: Gilberto José Spier Vargas (MDA), Mendes Ribeiro Filho (MAPA), 

Fernando Damata Pimentel, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (MDIC) e Gastão Dias Vieira, do Ministério do Turismo (MTUR), além de Carlos 

Mário Guedes de Guedes, presidente do INCRA.  

Na Instrução Normativa Conjunta nº 01, o parecer da AGU não é citado, e o que 

ocorre é uma regulamentação a partir da Lei nº 5.709/1971. Contudo, a análise do documento 

indica que ele está focado nos trâmites burocráticos que os estrangeiros devem seguir para 

obter a aprovação da aquisição ou arrendamento de terras no Brasil, que, a depender da 

atividade, perpassa por Ministérios do Estado, culminando no INCRA, a quem cabe a palavra 

final sobre a demanda. Em nenhum momento o documento focaliza os limites territoriais de 

compra ou arrendamento de terras por estrangeiros, o que abre brechas para a constatação de 

que o lobby do agribusiness venceu a batalha empreendida pela procuradora do MPF Márcia 

Neves Pinto e que as questões relativas à soberania nacional, amplamente difundidas quando 

o assunto começou a ser pauta da imprensa brasileira, realmente deixaram de ser 

consideradas. 

No entanto, uma reportagem da Folha de São Paulo publicada em dezembro de 2011 

mostra que antes do parecer da AGU ser derrubado, o capital internacional burlava a 

legislação para dar sequência ao avanço da captura territorial no Brasil. Em tom de denúncia, 

a reportagem “Estrangeiro dribla a lei para comprar terra” identificou três casos de fundos 

ligados ao comércio de madeira, com acionistas estrangeiros atuando livremente no país. E a 

falcatrua não para por aí: segundo a reportagem, em 2011 o The Forest Company (TFC), que 

está sediado no paraíso fiscal de Guernsey, comprou terras no Paraná e em Minas Gerais além 

dos limites permitidos, e o mesmo ocorreu com a VBI Timberland Fund e com o Global 

Forest Patners (GPF), que têm gestores brasileiros, mas que contavam com milhares de 

dólares oriundos de investimentos internacionais, também no ramo de exploração de madeira 

(FRAGA, 2011). O sutil e engenhoso artifício utilizado é popularmente conhecido no país 

como “laranja”: os grupos estrangeiros ficam à frente dos investimentos e tomam todas as 

decisões, enquanto, legalmente, os brasileiros assumem a condição de sócios majoritários.  

A análise de discurso dos textos jornalísticos dos impressos citados indica que a 

ocupação territorial promovida pelos estrangeiros no Brasil e no Cerrado possui dois gumes: 

de um lado estão empresas e pessoas físicas que têm dificuldades em adquirir terras nos seus 

países e que se instalam nas áreas cerradenses e brasileiras para desenvolver atividades 

agroindustriais e sucroalcooleiras, de olho, inclusive, no mercado de commodities e no 

agrocombustível. A esses, somam-se grupos que dizem ter interesse na preservação do Bioma, 
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apostando na manutenção da terra como reserva de valor. Nos dois casos, é possível supor que 

a exploração econômica e a valorização da terra são os motores de todos os movimentos. O 

outro ângulo revela uma disputa que ultrapassa o domínio econômico, pois está intimamente 

interligada ao campo simbólico, atribuidor de significados e norteador de ações e políticas 

públicas relacionadas ao Cerrado.  

É, portanto, um inegável conflito territorial que, se lido na perspectiva da geopolítica, 

envolve contraditórias relações de poder vinculadas a distintas esferas, tais como o Estado, a 

economia e o jornalismo comercial, promovedor de um conteúdo oscilante no qual as 

angulações das notícias são alteradas de acordo com a conjuntura política, que interfere no 

modo como o Cerrado é capturado e nas possíveis leituras desse. 

 

 

5.3 UM GRITO DE SOCORRO 

 

 

 Durante a conferência “Cerrado: Água, alimento, energia e pesquisa”, ocorrida na 63ª 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), o engenheiro 

agrônomo Pedro Antônio Arraes Pereira, diretor presidente da EMBRAPA, se referiu à 

disputa pelo Cerrado como “uma briga entre agrolobos e ecodoidos”.  

Cerca de três meses antes, quilombolas, geraizeiros, indígenas, pesquisadores e 

militantes de movimentos sociais promoveram e participaram de um evento no Norte de 

Minas Gerais denominado “Oficina Territorial Diálogos e Convergências”, cujo objetivo foi 

divulgar experiências agroecológicas, entre as quais se destaca a história da população de 

Vereda Funda, município de Rio Pardo de Minas, que tem reconhecimento nacional e 

internacional na luta contra a monocultura do eucalipto e no desenvolvimento de atividades 

sustentáveis com os frutos do Cerrado. 

Marcatti et al (2011) argumentam que a população de Vereda Funda vê a paisagem do 

município como um mar de eucalipto, e razões não faltam para que essa simbologia seja 

criada: são mais de 15 mil hectares pertencentes ao governo do estado que foram ocupados, 

desde a década de 1970, por uma empresa do ramo. Alguns anos depois, sete nascentes 

secaram, erosões surgiram por todo lado e formigas começaram a invadir os quintais das 

residências: 
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Fotografia 29 – Eucaliptos secam a nascente do Córrego Varanda na Comunidade Raiz, município de 
Vereda Funda (MG) 

 

 
Fonte: Marcatti et al (2011). Fotografia cedida pelos autores (APÊNDICE 03) 

 

Uma reportagem publicada pelo site EcoDebate e assinada por Raquel Junia (2011) 

confirma a pesquisa de Marcatti et al (2011) e ainda introduz novos dados. Segundo a 

jornalista, assustados com os desdobramentos da monocultura de eucaliptos na terra, os 

moradores tiveram que conviver com uma realidade nunca antes vista: a falta de água e o 

abastecimento por caminhões pipa. Também observaram a escassez de alimentos e o 

desbotamento das suas tradições, como o cultivo do chamado “café sombreado”, secularmente 

cultivado nos quintais das casas.  

Após anos de mobilizações e ações junto ao poder público, entidades sociais de 

Vereda Funda conseguiram a aprovação de uma lei na Assembléia Legislativa de Minas 

Gerais que destina parte da terra para o INCRA, incumbido de criar ali um assentamento rural 

para a população que reside no município. O trabalho de reflorestamento de árvores nativas 

do Cerrado já se destaca em meio aos eucaliptos, enquanto a água começa a rebrotar nas 

nascentes e as chácaras de café sombreado são retomadas aos poucos (JÚNIA, 2011).  

O caso dos moradores de Vereda Funda explicita dois modelos extremamente distintos 

que atualmente disputam o Cerrado, por Junia (2011) denominados como “agroecologia” e 

“agronegócio”. Muito mais do que uma briga entre “loucos” e “lobos”, o ápice da 

problemática está – e tem o seu motor – no capital, nas suas relações, contradições e 

desdobramentos no mundo do trabalho. Um exemplo pode ser visto na análise do discurso do 

diretor presidente da EMBRAPA, quando o modelo opositor ao agronegócio é associado à 

loucura (“ecodoidos”), adjetivação que pode ser lida como uma expressão da força do capital, 
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materializada na tentativa de desqualificar quem deliberadamente se opõe ao modelo 

hegemônico de captura e apropriação do território – mesmo processo que ocorreu com a AGU 

e o Governo Federal quando limitaram a compra de terras por estrangeiros, acusados de 

preconceituosos, estreitos e avessos ao desenvolvimento do país. Por outro lado, há a 

assumência de que os empresários do agronegócio são ferozes e atuam como lobos, cujo 

simbologismo está relacionado à imponência, ao poder, ao medo e à maldade.  

Sem dúvida o manejo sustentável é menos impactante do que a produção em larga 

escala. No entanto, parece ser demasiadamente utópico supor que ele consiga apresentar uma 

saída para a crise estabelecida e, mais do que isso, que dê conta de frear o avanço do capital 

nacional e internacional sobre o território cerradense e ser apontado como alternativa às 

demandas cada vez mais crescentes do setor agroindustrial, sucroalcooleiro e da pecuária 

industrial.   

Enquanto isso, a força do capital no Cerrado reflete cifras cada vez mais robustas. O 

que se produz em solo Cerradense corresponde a 47% dos grãos, 40% da carne bovina e 36% 

do leite produzidos no Brasil. À produção de alimentos, somam-se indústrias de maquinários, 

sementes, fertilizantes e demais insumos que fomentam a agricultura (ESTADO, 2009). Como 

dito, juntamente com o Norte, a região Centro-Oeste do Brasil é a que apresenta maior 

crescimento, especialmente no setor agroindustrial115. Por isso, é rotulada como o “celeiro do 

país”, um exemplo de captura do Cerrado pelo agronegócio pelo o mercado de commodities 

que a ocuparam de maneira inconteste. 

No que diz respeito à urbanização, segundo dados populacionais por situação de 

domicílio do IBGE (2010, 2011), nos últimos sessenta anos, a matriz espacial do povo goiano, 

do Centro-Oeste e do Brasil mudou drasticamente do rural para o urbano, uma amostra da 

transformação que também abarca o território cerradense: 

 
Quadro 15 – Centro-Oeste e Brasil: do rural ao urbano 

 

GOIÁS CENTRO-OESTE BRASIL 
ANO 

URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL 
1950 245.667 969.254 423.497 1.313.468 18.782.891 33.161.506 
1960 575.325 1.337.964 1.007.228 1.935.764 31.303.034 38.767.423 

1970 1.237.108 1.701.569 2.437.379 2.635.880 52.084.984 41.054.053 

1980 2.401.098 1.459.076 5.114.489 2.431.280 80.437.327 38.573.725 

1991 3.247.676 771.227 7.663.122 1.764.479 110.990.990 35.834.485 

2000 4.396.645 606.583 10.092.976 1.543.752 137.953.959 31.845.211 

2010 5.420.714 583.074 12.479.872 1.570.468 160.925.804 29.829.995 
Fonte: Adaptado de IBGE (2010; 2011) 

                                                 
115 Na década de 1990 as regiões Sudeste, Sul e Nordeste tiveram uma média de crescimento de 1,44%, enquanto 

as regiões Norte e Centro-Oeste cresceram, em média, 2,61% (IBGE, 2010).  
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  Ao partir dos dados populacionais de Goiás em 1804 que foram publicados na Revista 

A Informação Goyana em 1918, e compará-los com as posteriores quantificações, percebe-se 

que a população, que no início do século XIX era 50.395 pessoas, verteu a primeira década do 

século XXI ultrapassando a casa dos seis milhões, um índice de crescimento de mais de 

11.900%, conforme pode ser observado no Gráfico abaixo:  

 
Gráfico 19 – Crescimento populacional de Goiás entre 1804 e 2010 

 

 
Fontes: Elaborado pela autora (2013), a partir de Mascarenhas (1918) e IBGE (1950; 2010; 2011).  

 

Diversas pesquisas do IESA/UFG apontam que nos últimos quarenta anos, mais de 

50% da área original do Cerrado já foi destruída ou alterada, incluindo regiões que deveriam 

ser preservadas. Isso equivale a uma área de mais de 835.000 km² de terras desmatadas. 

Estima-se que, em 2030, o Cerrado contará com apenas 10% da sua cobertura natural. Em 

grande medida esse panorama assim se constitui pela deficiência nas políticas públicas de 

proteção a este Domínio, que sequer é citado na Constituição Federal do Brasil. A reserva 

legal no Cerrado é de apenas 20%, enquanto a Amazônica é de 80%. Quase a totalidade da 

área desmatada é ocupada pelo agronegócio em pastagens e plantações, pelo setor 

sucroalcooleiro ou pelo mercado de commodities, de olho na terra como reserva de valor 

(ESTADO, 2009).  

Na primeira década do século XXI, o cenário piorou. Dados do LAPIG/IESA/UFG116 

indicam que a maior concentração de desmatamento do Cerrado está  justamente no 

MAPITOBA, e engloba, especificamente, o Oeste da Bahia, o Sul do Piauí e do Maranhão e o 
                                                 
116 Em parceria com a Conservação Internacional (CI) e a The Nature Conservancy (TNC), o LAPIG, por meio 

do Projeto SIAD-Cerrado, emite dados de alerta de desmatamento do bioma por meio de mapas e análise de 
padrões e tendências espaciais e temporais.  
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Leste do Tocantins, além do Centro-Norte do Mato Grosso, não incluído na região, mas que 

funde Cerrado e Amazônia. “Na lista dos 30 municípios que mais desmataram o bioma nos 

últimos sete anos, 29 são desses cinco Estados” (ESTADO, 2009, n.p.). Em seis anos, de 2003 

a 2009, o Mato Grosso desmatou 11.000 km², equivalentes à metade de Sergipe, enquanto a 

Bahia derrubou 6.200 km² de vegetação nativa, área superior ao Distrito Federal (ESTADO, 

2009). 

O mapa a seguir identifica os pontos críticos do desmatamento e revela que em alguns 

estados, tais como Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo, a ocupação do 

Cerrado nos períodos da expansão e do reordenamento da fronteira geoeconômica 

proporcionou índices de desmatamento extremamente críticos, deixando apenas esparsas 

manchas de vegetação natural, incapazes de abrigar a sua biodiversidade. As setas indicam a 

subida da derrubada de áreas nativas de Cerrado para a região do MAPITOBA, cujos estados 

que a compõem lideram o ranking de desmatamento do território cerradense: 

 
Mapa 5 – Cerrado: ocorrência, áreas antropizadas e expansão do setor sucroalcooleiro 

 

 
Fonte: IBGE/IBAMA. Organizado pela autora (2013). Elaboração Cartográfica: Wilson Lopes Mendonça Neto. 
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Além do desmatamento, o uso desregrado das águas cerradenses é outra problemática 

que requer atenção, já que é acelerador da degradação do Domínio como um todo, ou seja, 

atinge os aspectos ecológicos, ambientais e também os sociais e culturais. Segundo dados do I 

Anuário de Irrigação da FAEG somente por aqui existem mais de 2.500 pivôs centrais que 

irrigam uma área superior a 190 mil hectares.  

No entorno de Brasília, na chamada Região Integrada de Desenvolvimento Econômico 

(RIDE), concentram-se 1/3 dos pivôs de Goiás, sendo o município de Cristalina um recordista 

latinoamericano. Abastecida pelo Rio Paranaíba e seus principais afluentes – Rios Pamplona, 

Samambaia e São Bartolomeu – a RIDE já enfrenta sérios problemas relacionados aos pivôs, 

que absorvem grande parte dos recursos hídricos disponíveis. Diante desse quadro, no início 

de 2012 foi celebrado um convênio entre a SEAGRO e a Secretaria Nacional de Irrigação 

(SENIR) do Ministério da Integração Nacional (MI) para possibilitar a construção de oitenta 

barragens, a começar por Cristalina. A nota oficial de Antônio Flávio Camelôs de Lima, que 

respondia pela SEAGRO, foi publicada no site do próprio Governo, denominado “Goiás 

Agora, e assim diz:  

 
O Estado entra com a tecnologia e o acompanhamento da construção das barragens, 
enquanto o repasse de recursos fica a cargo do Governo Federal. As barragens têm 
por finalidade disponibilizar água durante todo o ano para a produção de alimentos e 
para a pecuária (GOIÁS, 2012, n.p.). 

 

Principal alternativa empregada para aumentar a produção no Cerrado, os pivôs jorram 

água intensivamente, acentuando a salinização do solo, além apresentar uma perda de cerca de 

30% do recurso hídrico em virtude os processos de evaporação. 

A baixa dos rios se estende por inúmeros municípios cerradenses e atravessa estados. 

Na Bahia, Correntina já registrou a morte de mais de uma dezena de rios. Em romaria, as 

carpideiras protestam em triste lamento enquanto caminham no leito seco do Rio Salitre, 

afluente do Arrojado, que desemboca no São Francisco. Já na cidade de Heitoraí (GO), em 

diversos trechos, os participantes da 5ª Descida Ecológica do Rio Uru117 precisam descer das 

canoas e botes para caminhar nas águas rasas, com pouco mais de 10 cm de profundidade. 

São registros de um grito de socorro das águas cerradenses:  

 

                                                 
117 O evento é tradicionalmente realizado na semana do Dia Nacional do Cerrado, comemorado em 11 de 

setembro. Organizado por instituições de ensino fundamental e médio da rede pública de Heitoraí e pela 
comunidade acadêmica do IESA/UFG, reúne estudantes, professores, ribeirinhos e moradores em geral. Os 
participantes descem o Rio Uru em canoas e botes para recolher lixo. O trecho da descida é tão longo que há 
uma pausa para almoço e descanso. Na chegada, o grupo que retirar a maior quantidade de lixo do Rio é 
premiado. As fotos da Figura 30 referem-se à Descida Ecológica do ano de 2010. 
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Figura 30 – Retratos de um grito de socorro das águas do Cerrado 
 
 

 
Fonte: Organizado pela autora (2013) a partir de arquivos de imagem Rede Globo de Televisão e da TV UFG118. 

 

Mas os pivôs não são a única problemática que ecoa pelas águas do Cerrado, uma vez 

que a produção de grãos e de agrocombustíveis também demandam seu uso, assim como 

todas as demais atividades industriais e o próprio modo de vida urbano. Considerando-se o 

aumento da produção em solo cerradense, especialmente nas áreas irrigadas, e observando-se 

a intenção de aumentar o percentual de áreas cultivadas com a utilização de pivôs centrais, o 

sinal vermelho se acentua e reverbera para além das fronteiras do território, uma vez que, 

conforme anteriormente explicitado, a maior parte das bacias hidrografias brasileiras ou 

nascem no Cerrado, ou são por ele nutridas.  

Toda essa conjuntura é mais um quadro da disputa pelo território do Cerrado, que, 

como afirmado nos principais pressupostos da Tese, também ultrapassa o caráter econômico, 

pois se traduz em significados simbólicos e representações que, muitas vezes, encobertam 

uma problemática nacional e mundial nada nova, relacionada ao modo como o interior do 

Brasil, o chamado “Sertão” foi apropriado. Acolhedor de gente de toda parte, há séculos o 

Sertão vivencia constantes processos de degradação e desprezo das suas características, 

                                                 
118 As imagens 1 e 2 foram retiradas da reportagem de Ivaci Matias, veiculada em 10/12/2000 no Programa 

Globo Rural (Rede Globo de Televisão), sobre o lamento das carpideiras no Rio Arrojado, Correntina (BA), 
disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=TEyP3otRaCc>; as fotos 03, 04 e 05, que retratam a 5ª 
Descida Ecológica do Rio Uru, foram cedidas pela TV UFG.  
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ecossistemas, modos de vida e de trabalho, profundamente alterados com a recente matriz 

espacial do Cerrado.  

Com a expansão e o posterior reordenamento da fronteira geoeconômica e geopolítica 

para o território cerradense, a estrutura agrária brasileira não só foi desestabilizada, como foi 

radicalmente modificada: somente nos últimos sessenta anos, os modos de vida no país 

sofreram uma completa inversão: em 1940, 83% da população era rural (GOMES, 2008) e em 

2006, 81% já estava nos centros urbanos (IBGE, 2010). 

Na visão de Souza e Santos (2009, p. 13), os processos de reocupação e reuso do 

Cerrado, além de promoverem disputas entre lógicas sociais, econômicas e culturais distintas, 

fazem com que a tradição coexista com a modernidade em contraditórias interações envoltas 

no jogo do poder hegemônico que, por sua vez, produzem metamorfoses: 

 
O processo de agricultura tecnológica, representados pelas empresas capitalistas 
modernas e pelo Estado, representando os interesses da sociedade empresarial, 
impõe, de forma abrupta, as condições de produção economicista, modificando 
substancialmente a paisagem e a cultura do Cerrado brasileiro. Contudo, ao contrário 
do que se pensa, os modos de vida tradicionais não desaparecem, ao contrário, se 
metamorfoseia, criando novas condições de sobrevivência, mesmo que inseridos em 
uma cultura urbana. Estamos, entretanto, diante da persistência e de resíduos da 
cultura tradicional dos povos cerradeiros. 

 

 Expulsa do campo, a gente cerradense passa a ser gente peregrina; são bóias-frias que 

vagueiam aqui e ali; são pessoas que tiveram que deixar para trás suas bases de sustentação 

alicerçadas na terra e que, agora, enchem as estradas e integram-se nas contra-racionalidades 

geradas pela segregação, às margens das cidades e também da chamada “vida produtiva”; que 

compõem a fileira de trabalhadores desempregados, subempregados, contratados como mão-

de-obra temporária nas safras das indústrias, o que, como afirma a TIBA AGRO (2012), é um 

recurso utilizado para maximizar os lucros. 

Em relação aos fluxos migratórios internos, parece que a percepção da Revista A 

Informação Goyana, de que esses careciam de intervenção, não estava de todo incorreta, pois, 

no início da década de 1980, a mesma abordagem do tema se fez presente no Jornal O 

Popular, anunciada como o grande desafio do final do século: “Cerca de 40 milhões de 

pessoas, ou seja, 1/3 da população brasileira, são consideradas migrantes. As pressões sociais 

decorrentes do fluxo migratório afeta algumas regiões específicas, sendo que dessas, a região 

do Centro Oeste é uma das mais afetadas” (ORIENTAR, 1980, p. 10). Dentre os problemas 

destacados, a reportagem faz alusão ao subemprego e à sub-renda, que, tanto no meio rural 

quanto no urbano, provocam “deslocamentos espaciais da pobreza”. 
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Nas palavras de Mendonça (2004, p. 39), o capital também pode ser visto como uma 

relação social que está em crise em virtude das suas próprias contradições, que só podem ser 

compreendidas “[...] a partir do seu par dialético, o trabalho. Assim, a crise do capital na 

contemporaneidade é também a crise do trabalho”. Para o autor, a territorialização dos agentes 

do capital altera o sentido do trabalho, as relações de produção e promovem profundas 

mudanças no trabalho e na organização política dos trabalhadores, já que reestrutura as 

formas de controle social e demandam (re)arrumações espaciais:  

 
Esse processo produz migrantes, altera as relações sociais de produção e introduz 
novas mobilidades de trabalho. Como resultado das pesquisas de campo, observou-
se o operador temporário de máquinas agrícolas, os trabalhadores temporários nas 
lavouras de soja, milho, trigo e algodão e, os novos trabalhadores, “adestrados” para 
operar os sistemas informacionais das modernas máquinas e implementos agrícolas 
que fazem parte da realidade do agronegócio no Sudoeste Goiano. A necessidade de 
aumentar a produção e a produtividade implicou na eliminação do desperdício e do 
trabalho improdutivo, através da crescente incorporação do trabalho imaterial, 
fazendo com que o trabalhador (sob o escopo de uma nova ordem produtiva) se 
sentisse parte da empresa rural e/ou do empreendimento, assumindo para ai as 
responsabilidades e as tarefas colocadas para os proprietários dos meios de produção 
(MENDONÇA, 2004, p. 30. Grifos do autor).  

 

Gomes (2008) e Chaveiro (2007; 2008) argumentam que o esvaziamento humano do 

campo e o consecutivo deslocamento territorial das pessoas-peregrinas para o meio urbano faz 

parte de uma trama conveniente e necessária ao capital. É que a matriz espacial 

predominantemente rural, acolhedora de modos de vida espalhados aqui e acolá pelo Cerrado, 

traduz-se num empecilho enorme para a ocupação do território com milhares de hectares de 

monoculturas, um entrave para o desenvolvimento econômico planejado sob a égide da 

racionalidade capitalista.  

Andantes, migrantes, errantes, empurrados para as margens das cidades. São adultos e 

idosos imersos em tempos e espaços que, em geral, lhes são hostis. Ultrapassados se vêem 

diante da reorganização do mundo do trabalho, de tantas novidades incorporadas ao modo de 

produzir, e logo percebem que não têm muitas opções no território que agora é vivido. É 

possível até mesmo supor que seus descendentes, crianças e jovens, ainda não diretamente 

inseridos no movimento da racionalidade do capital, desde muito cedo, enxergam que são de 

outro lugar, um lugar que sequer conhecem e que provavelmente jamais venham a conhecer. 

As monoculturas não concentram apenas plantas; elas também concentram modelos 

excludentes alicerçados em lógicas hegemônicas que alteram a relação do ser com o outro, 

com o lugar e com o mundo. A respeito do assunto, Souza e Santos (2009, p. 12) refletem: 
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Quando há a introdução da monocultura em larga escala na região do Cerrado, ou 
seja, grandes extensões de terras com apenas uma cultura, como é o caso da soja e 
da cana-de-açúcar, as mudanças são ainda mais gritantes, sobretudo essa última que 
necessita exterminar todas as árvores, as cercas e até as sedes das propriedades. É, 
de fato, uma exclusividade na paisagem. Diante da prática exclusiva da cultura, 
afirma-se que não houve, por parte dos proprietários, sobretudo os pequenos, apenas 
perda de terras, mas também desrespeito à história e à cultura, ou seja, a perda do 
espaço concebido e vivido de milhares de famílias, promovendo alterações visíveis 
na paisagem rural com a monoculturas da cana e um grande vazio demográfico, 
assim como também tem alterado a paisagem urbana, uma vez que as cidade 
recebem o contingente desterritorializado do campo e os trabalhadores vindo de 
outras cidades e regiões. Na verdade, sabe-se também que o processo relacional 
acumula temporalidades sociais, redefine formas, reelabora o antigo (a 
ressignificação da paisagem) e resulta de processos sociais com cores, sons e cheiros 
característicos, ou seja, a paisagem deve ser vista como uma vitrine de processos 
amplos que se constitui de transformações abruptas, mas também de ressignificações 
culturais (SOUZA; SANTOS, 2009, p. 12) 

 

Contudo, a imposição de novas configurações de práticas culturais e identificadoras, 

em qualquer dimensão que a elas possa ser atribuída, sempre vai gerar uma antítese, ou seja, 

aquele ou aquela que não se identifica. Segundo Santos (1996), no meio técnico-científico-

informacional, a produção que se faz no urbano é também a produção da segregação. Assim, 

não só o Cerrado é capturado pelo capital; as existências cerradenses também o são. E a nova 

matriz espacial do território não está acima e nem aquém de tais processos, pois os integra, ao 

mesmo tempo em que os produz. Não se trata, portanto, somente de políticas de Estado ou de 

Governo. Trata-se do movimento proporcionado pela lógica neoliberal e globalizante, 

necessário à racionalidade capitalista, suas hegemonias e, fundamentalmente, suas 

contradições.   

 

 

5.3.1 Universos cerradenses: imagens de um Domínio em disputa 

 

 

 O Cerrado possui um universo e, tal como o Universo, tem também muitos pontos 

desconhecidos – e até mesmo ignorados – pela racionalidade que a ele se impõe. As agressões 

a esse Domínio e as profundas alterações territoriais e de modos de vida ocorridas, 

principalmente nos últimos quarenta anos, podem ser consideradas as faces mais 

significativas de um perverso jogo, embora o que é relevante nem sempre seja visível.  

Segundo Castilho e Chaveiro (2010, p. 10),  a condição de existência do Cerrado é um 

obstáculo para a ocupação liberal, mola propulsora da “insígnia de desprezo” que permeia sua 

ocupação e apropriação: “[...] o Cerrado apropriado pela modernização se mostra como 



 

 

372 

negado. Por isso, ele, enquanto território, é a sua negação como bioma”. E não é difícil 

entender esse movimento: para dar conta das demandas mercadológicas e capitalistas, as 

ocupações contemporâneas do Cerrado são geradoras de uma produção territorial que o 

negam enquanto Bioma e enquanto existência para a vida, criando uma disputa bipolar: de um 

lado, o viés economicista, que impõe critérios, lógicas, sentidos e significados e do outro, ele, 

o Cerrado, componente da vida, acolhedor, integrante e formador de modos de vida.  

A percepção dos autores é confirmada na frase do ex-Ministro do MAPA, Waner 

Gonçalves Rossi, durante uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, 

o chamado “Conselhão”, que ocorreu em 02 de março de 2011, com o objetivo de debater a 

expansão geoeconômica brasileira para a região do MAPITOBA. Ao defender a proposta, 

justificou que o impacto ambiental seria nulo, pois “Lá não tem nada, só Cerrado”.  

Os veículos de jornalismo brasileiros praticamente ignoraram a frase do Ministro, que 

foi divulgada – e bastante criticada – em alguns blogs, como os pertencentes aos jornalistas 

Noblat e Lenise Garcia119. De acordo com Garcia (2011) os membros do Conselho ficaram 

espantados com a afirmação do Ministro e, a partir dela, um debate acalorado tomou conta da 

reunião:  

Um estudante fez uma observação sobre a “beleza da natureza”, e eu perguntei se a 
natureza deveria ser preservada porque era bela, ou se um bioma menos bonito, 
como o cerrado, também precisava ser preservado. O debate esquentou, inclusive, 
questionando a colocação de que o cerrado não seja bonito, e devo dizer que também 
penso que há partes lindíssimas. Mas o fato é que o “marketing ambientalista” 
realmente mostra as “maravilhas” visuais da Amazônia e do Pantanal, e acaba 
passando a impressão de que esses biomas devem ser preservados porque são 
bonitos. Então, sobra para o cerrado. Ele é hoje considerado um hotspot, uma das 
áreas do mundo em que é mais importante a preservação da biodiversidade. Talvez 
seja bom oferecermos um curso de Educação Ambiental para o Ministério da 
Agricultura... 

 
 Cerca de cinco meses depois, Rossi, que é produtor rural, pediu demissão do cargo que 

ocupava no Governo Federal após inúmeras denúncias de irregularidades que envolviam a 

CONAB, entre as quais estava a acusação de que ele teria desviado verba pública para 

empresas privadas consideradas “fantasmas”, que foram criadas em nomes de “laranjas” para 

receber recursos do Ministério.   

 Apesar ser um dos mais antigos Biomas das Américas, ocupar quase 24% do território 

brasileiro, possuir 30% da biodiversidade nacional, abrigar centenas de espécies endêmicas de 

fauna e flora, gerar seis das oito grandes bacias hidrográficas do país, fazer limites com quase 

todos os demais Biomas do Brasil, ser o berço do povoamento latinoamericano e abarcar um 

                                                 
119 Comentário da frase disponível em: <http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2011/03/04/nadinha-
367016.asp>.  
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número considerável de comunidades tradicionais, o Cerrado tem sido “descoberto” num 

momento em que já teve mais de 60% da sua área original destruída ou drasticamente 

alterada.   

Segundo Horieste Gomes (2008), as políticas públicas e programas de governo que, 

desde 1946, vêm direcionando ao Cerrado um modelo de desenvolvimento capitalista 

neoliberal, que privilegia o grande capital nacional e internacional, reformularam a matriz 

ambiental e espacial do território goiano. Tal análise é extensiva aos demais estados que 

abrigam o Cerrado, a exemplo do que ocorre na região do MAPITOBA: na atual expansão da 

agroindústria e do setor sucroalcooleiro, os estados que a compõem formam uma nova 

fronteira direcionada à produção do agrocombustível, impulsionada pelo capital internacional. 

É a vida cerradense tendo que se adaptar a outra racionalidade que alarga fronteiras e 

possibilidades de consumo e acesso a bens e serviços da sociedade industrial, mas que 

também é produtora de exclusão, marginalização, desprezo de modos de vida e precarização 

das relações de trabalho. 

A dramática situação das “quebradeiras de coco”, mulheres que têm no extrativismo 

do babaçu seu modo de vida, é um exemplo. A captura do Cerrado pela agroindústria 

acentuou as desigualdades sociais e econômicas e impôs perversas modificações às suas 

trajetórias, a começar pela expansão dos desmatamentos para a formação de pastagens e de 

monoculturas na área ecológica dos babaçuais, que vão ficando cada vez mais distantes das 

moradias das quebradeiras. A solução encontrada por essas mulheres foi o pagamento de frete 

para transportar o coco coletado. 

O Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB) argumenta 

que outro problema é o aumento dos catadores que disputam o coco com as quebradeiras em 

áreas que tradicionalmente assinalam a sua territorialização, gerador de outro conflito: o 

chamado “roubo do coco”: para evitar os catadores, as mulheres são obrigadas a coletar em 

propriedades privadas. Elas escondem o coco no mato, à beira das estradas, para que 

posteriormente possa ser recolhido e transportado. Pela tradição, as mulheres fazem uma pilha 

dos cocos retirados do babaçu e, a partir do movimento de empilhamento, estabelecem uma 

relação de pertencimento. O fato de não mais empilharem o coco, e sim, o esconderem, sugere 

uma alteração significativa da prática ritualística e cultural. Mas os problemas das 

quebradeiras não terminam por aí. Em muitas regiões, elas precisam se submeter ao sistema 

de meia, que impõe tanto a divisão das amêndoas quebradas com os proprietários das 

fazendas, quanto à cessão da totalidade das cascas, utilizadas como combustível (MIQCB, 

2005). 
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De acordo com Dias (2011), no seu modo de vida tradicional, as rotinas da casa das 

quebradeiras giram em torno do babaçu, do qual tudo se aproveita: das palhas fazem a 

cobertura das moradias, artesanatos e os cofos onde o coco é carregado; das amêndoas fazem 

leite, farinha, mingau e, das cascas, produzem carvão. Sabem que a fumaça que sai da queima, 

além de fornecer um combustível mineral, atua como inseticida e repelente. Os cocos 

empilhados na porta da frente são o cartão de visita das casas, e a queima das cascas não é 

feita de qualquer modo: ao cair da noite um ritual reúne a família em volta da fogueira e, 

enquanto a casca incendeia em brasa, histórias são contadas e ouvidas. Uma forma de manter 

a tradição oral. 

A análise do jornalista Alfredo Mergulhão (2012) aponta que o avanço econômico não 

reduz os problemas sociais, ao menos em Goiás. É que o Indicador Social de 

Desenvolvimento dos Municípios (ISDM), divulgado no início do mês de dezembro de 2012, 

mostra que o território goiano continua estagnado e apresenta baixíssimo desempenho em 

setores como saúde, educação, segurança e habitação, embora tenha crescido mais do que a 

média nacional do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro: 

 
Neste intervalo [2000 a 2010], Goiás cresceu economicamente acima da média 
nacional. Enquanto o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro aumentou anualmente 
4%, o PIB estadual teve taxa de 5% ao ano. O PIB per capita goiano também 
avançou mais que o Brasil: 1,8% contra 1,2%. [...] Fizemos (MERGULHÃO, 2012, 
p. 9. Inserção nossa).  

 

Gomes (2008, p. 309) sustenta que o modelo econômico tem imposto ao Cerrado 

“uma espécie de homicídio à terra e à sua rica diversidade”. Metaforicamente, se transposto 

para um conceito que está em alta, o dito seria que o Cerrado, há séculos, vem sendo vitima 

de bullying: genocídio das suas populações tradicionais; preconceito estético em relação às 

suas formas tortuosas e fitofisionomias; marginalização por parte das políticas públicas e 

legislação; incompreensão – e até mesmo depreciação – dos seus modos de vida; 

desvalorização do seu ecossistema; desrespeito às suas dinâmicas; tratamento xenofóbico... 

Também metaforicamente, se transposto para outros campos da Ciência, como a Filosofia 

Clássica e a Psicologia, na condição de um “ser”, do século XIX para cá a consciência 

milenar do Cerrado correria um sério risco de ser abalada diante de traumas tão abruptos e 

com tamanhas sequelas.  

Mas, para toda hegemonia, uma contra-hegemonia.  Os povos tradicionais do Cerrado 

possuem um acúmulo de tradições, saberes e conhecimentos. Organizados nas mais diversas 

instituições, muitas comunidades se movimentam, promovem oficinas, encontros, seminários, 
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fazem manifestações, lançam documentos, cobram das autoridades e, fundamentalmente, 

geram um importante debate, um contraponto à racionalidade que se impõe. Também a 

academia se manifesta, com especial destaque para a Geografia. As fontes mais recorrentes 

das notícias sobre o Cerrado estão no meio acadêmico. O IESA/UFG é um dos principais 

institutos consultados, seguido pelos pesquisadores da Universidade Nacional de Brasília 

(UNB) e da USP. São gritos que ecoam aqui e ali, importantes pares dialéticos. A voz 

dissonante muitas vezes é acusada de estar na contramão do desenvolvimento ou de se apegar 

aos processos de produção de um passado remoto. Mas se não houver a contradição, como 

haverá uma nova estrutura?   

Pelo exposto, é possível postular que a disputa pelo Cerrado recai enfaticamente em 

questões geopolíticas e geoeconômicas nacionais e mundiais relacionadas à sua apropriação 

territorial, que também é simbólica! Há aqui uma relação dialética: a significação do Cerrado 

conduz a sua territorialização ao mesmo tempo em que a apropriação e a ocupação territorial 

são guiadas por seus significados. Portanto, a significação do Cerrado perpassa pelas imagens 

e representações que são criadas do próprio Cerrado, produzidas em discursos editados e 

distribuídos de distintas maneiras e em complexos universos e redes, com destaque para os 

veículos de jornalismo, notadamente formadores de opinião e espelhos recortados – e, por 

vezes, quebradiços – dos eventos e do mundo.  Por isso, o Cerrado não tem somente uma face. 

Ele é um complexo prisma – são universos dentro de outros universos que se traduzem 

simplesmente por universo cerradense. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

 

 Conforme foi enunciado na Introdução, um dos pressupostos da presente Tese está 

estruturado na premissa de que o significado do território interfere nas suas dinâmicas 

históricas, donde emerge o objeto do estudo, focado na análise das relações entre os 

significados do Cerrado e os movimentos de apropriação e captura do território cerradense, 

especialmente o goiano, com centralidade definida no sentido produzido pelo aparato 

discursivo de veículos de jornalismo impresso. Noutros termos, a Tese aponta que o processo 

de seleção, edição e publicização dos conteúdos sobre o Cerrado promovido pelas instituições 

jornalísticas, mediam a formação das representações, imagens, símbolos e significações, 

balizadores de ações como as territorializações que por aqui ocorrem em diversificadas 

escalas e com os mais diversos objetivos.  

 A Tese indica que os veículos de jornalismo interferem e também são historicamente 

responsáveis pela apropriação e captura dos territórios. Por conseguinte, ao noticiar o 

Cerrado, mediam leituras e o produzem, o que reverbera no entendimento construído sobre o 

mesmo e no modo como esse, enquanto território, é capturado. Portanto, num plano geral, o 

objetivo do estudo é analisar como os discursos jornalísticos sobre o Cerrado são construídos 

em periódicos impressos regionais e nacionais, bem como as relações que estabelecem com a 

territorialização.  

Dentre os veículos de jornalismo estudados, o destaque foi atribuído ao Jornal O 

Popular, que é o de maior circulação em Goiás e que foi edificado no contexto de expansão 

da fronteira geopolítica brasileira para o Cerrado que permeou a construção de Goiânia. Filho 

da “capital do Oeste”, esse periódico se consolidou sob o manto do poder político e 

econômico e foi a empresa-base do maior complexo de comunicação do Centro-Oeste, a 

Organização Jaime Câmara. As diversas redes que integra fazem com que O Popular tenha 

um pacto político desde a sua fundação, que vai se alterando ao sabor da História, cujas 

principais ramificações estão no Estado goiano e em importantes instituições econômicas, tais 

como as de caráter patronal e as esportivas, donde erigem uma racionalidade e um sistema de 

signos construtores de significações, entre as quais, neste estudo, priorizou-se o Cerrado.  

 O outro impresso analisado foi a já extinta Revista A Informação Goyana. 

Inicialmente, o interesse estava nos discursos que propagavam a necessidade do Brasil voltar-
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se ao seu interior, apropriando-se das riquezas e potencialidades perdidas no ermo do Sertão, 

pois, antes que o país as percebesse, a Revista o fez com olhares generosos, conhecedores, 

inquiridores e, por vezes, até mesmo maternais.  

Contudo, a indiscutível beleza literária e a riqueza formadora presentes em suas 

páginas, trouxeram contribuições inestimáveis. Pertencente a um momento histórico no qual o 

jornalismo brasileiro ainda não tinha se voltado para o mercado, A Informação Goyana tem 

um conjunto de textos que instruem e levam à descobertas. Na leitura das suas folhas, já 

amareladas pelo tempo, é possível ampliar o vocabulário, aperfeiçoar a escrita e aprender 

coisas como o porquê da Água de Caldas Novas abrir o apetite; a relação vital entre os buritis 

e as veredas, presentes em tantos modos de vida sertanejos; as inúmeras possibilidades de uso 

do babaçu; que os Carajás chamavam o Araguaia de Berocan; que o pequi é afrodisíaco; que a 

capital de Goiás quase foi transferida para a cidade de Bonfim, hoje Bonfinópolis; que o 

Brasil sempre olhou o Sertão com muitas insígnias e preconceitos, mas que seu povo sempre 

soube quem era e onde estava, entre tantos outros assuntos.  

No conjunto da análise, a Revista A Informação Goyana acabou se constituindo em 

par opositor dialético do Jornal O Popular, que cria processos metonímicos para, com 

objetividade, afirmar “verdades” e atender às necessidades mercadológicas, políticas e 

ideológicas que o fazem. O latente contraste evoca a nostalgia de dias nos quais os periódicos 

jornalísticos não entremeavam suas opiniões em obscuras simbologias e conotações 

mitificadoras dos eventos, lugares, territórios e suas respectivas dinâmicas. O pensamento 

produzido apresenta coerência discursiva que não é finita num único texto, pois é espelho da 

própria existência, ao mesmo tempo em que dela se aproxima. Por isso, seu sentido discursivo 

chega muito mais perto da totalidade do que o que se vê na atualidade, encouraçado no lead, 

espremido no custo do cm² da lauda, isolado na pauta específica, fragmentado no todo, finito 

em si mesmo e, consequentemente, disperso.   

Um olhar desatento poderia compreender que essas observações dizem respeito apenas 

ao universo do jornalismo. No entanto, se o Jornalismo produz sentidos sobre o território e o 

tempo vividos, então ele relaciona-se aos lugares e ao mundo e, no caso específico desta Tese, 

ao território do Cerrado. A lembrança de que a palavra “Cerrado” foi encontrada na Revista A 

Informação Goyana 36 anos antes de ser percebida no Jornal O Popular é um dos vários 

exemplos possíveis, pois a omissão também é uma forma de cerceamento que, no caso 

específico, está remetida à insígnia do desprezo e do desconhecimento imbricada na histórica 

essência simbólica do próprio Cerrado. 
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Outra expressão da perda de referencial orgânico dos veículos de jornalismo na 

contemporaneidade, promotora do pensamento disperso, está nas diversificadas angulações 

dos textos do Jornal O Estado de São Paulo sobre a captura do território cerradense por 

pessoas e grupos estrangeiros, que iam sendo alteradas de acordo com as mudanças na 

conjuntura política do país. O que parece é que as pautas não eram construídas com o objetivo 

de abordar a “invasão estrangeira” em si, mas de criticar o governo Lula que, inicialmente, 

não tinha competência para enfrentar a problemática, mas que, depois de adotar medidas 

restritivas, foi comparado com os militares e acusado de ser autoritário, preconceituoso, 

xenofóbico, retrógrado, anti-patriótico e anti-desenvolvimentista.  

Movimento semelhante também foi observado em outros veículos de jornalismo 

impresso com menor centralidade neste texto, nos quais construção discursiva, de um modo 

geral, parece ter sido inspirada no baile das folhas do babaçu, que se agitam ao sabor do 

vento. Mas este vento não é o mesmo que refresca os dias de estiagem do Cerrado: é o vento 

do poder, com suas múltiplas faces e facetas, o mesmo poder que disputa territórios e que, há 

séculos, vem modelando, simbólica e materialmente, a forma e o conteúdo da disputa pelo 

território do Cerrado.  

A análise dessa disputa está entre os objetivos específicos da Tese, que também 

incluem os sentidos atribuídos ao Cerrado por periódicos de jornalismo impresso, com as 

devidas redes, tramas e dramas que lhes são peculiares. Como não poderia deixar de ser, o 

Jornal O Popular foi ressaltado, pois seu conteúdo e os seus discursos são geradores de um 

pensamento disperso e fragmentado que elabora sentidos ao território cerradense, 

intervenientes nos movimentos de territorialização, o que também ocorre com a maioria dos 

impressos jornalísticos na contemporaneidade. 

 A pesquisa realizada não só confirmou a Tese, como também foi capaz de responder 

às indagações dos objetivos específicos e demais problematizações. As contraditórias 

abordagens e angulações dos veículos de jornalismo contemporâneos, presentes no texto 

principalmente através dos Jornais O Popular e O Estado de São Paulo, são fortes aportes de 

que a promoção de um pensamento disperso sobre o Cerrado, além de ser uma realidade – e 

de existir na realidade – fortalecem os movimentos hegemônicos e concentradores do poder e 

do capital. Além disso, apontam os rumos da apropriação e da captura territorial, envoltas em 

simbologias e mitos que agravam os danos ambientais e as desigualdades sociais e, 

fundamentalmente, negam os modos de vida.  

 É possível supor que o foco no que é factual, imediato e desejável ao funcionamento 

do próprio veículo jornalístico, traduzido em jornal-empresa, são fatores intervenientes na 
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generalizada incapacidade de promover movimentos de síntese, que não é do jornalista 

enquanto profissional, mas que se localiza em práticas e rotinas de trabalho cimentadas nas 

fronteiras da pauta – indicadora do rumo e modeladora das abordagens e angulações.  

Todavia, como a hegemonia não é onipresente, em alguns momentos bem específicos, 

delimitados e dissonantes do todo, os textos jornalísticos dos veículos contemporâneos 

estudados são capazes de aproximar-se da totalidade dos eventos e problemáticas retratadas. 

A capa do Jornal O Popular de 24 de maio de 2008 é um exemplo. Apesar de toda a tentação 

originária da vontade em inserir a imagem abaixo anteriormente120, ela foi guardada para este 

momento em virtude da sua expressividade e relevância para a temática central do presente 

estudo: 

 
Figura 31 – Fragmentação e imediatismo: pressupostos dos pensamentos dispersos 

 

 
Fonte: Jornal O Popular, 24/05/2008, capa. 

                                                 
120 Apesar de não estar com boa resolução, optou-se pela utilização dessa imagem, obtida no ambiente web, em 

detrimento da fotografia do microfilme da mesma, que apresenta qualidade gráfica infinitamente inferior.  
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 Com forte apelo imagético composto por fotografias e gráficos, a reportagem, que 

ganhou chamada de capa, denuncia o descumprimento da legislação em vigor no que se refere 

às áreas de reserva legal nas fazendas do sudoeste goiano, cujo desmatamento ocorre para 

abrir espaço às atividades agropecuárias, agroindustriais e sucroalcooleiras. A reportagem 

sobre o desmatamento foi focada no levantamento do IBAMA sobre as irregularidades nas 

fazendas que não respeitam a reserva legal, bem como em seus desdobramentos – rodadas de 

eventos para conscientizar os produtores rurais sobre a lei e a importância do seu 

cumprimento. Entretanto, como pode ser observado, no canto superior da mesma capa existe 

uma chamada para a produção pecuária que, durante a Expogoiás, premia os campeões de 

produção.  

Os especiais produzidos para o Suplemento do Campo do Jornal O Popular em 

outubro de 2006 (SUPLEMENTO, 2006) e para o Jornal O Estado de São Paulo em setembro 

de 2009 (SUPLEMENTO, 2009), também se constituem em significativas amostras. Apesar 

da presença de uma visão naturalista que reduz o significado do Cerrado, mitificado em 

apenas um Bioma, ambos os encartes conseguem abordar diversas faces da captura e 

apropriação do território cerradense. O subtítulo da reportagem de O Popular, intitulada 

“Cerrado, urgência na proteção”, resguardadas as visões reducionistas, poderia até ser 

utilizado como frase de fechamento desta Tese: 

 
O Cerrado brasileiro foi quase todo dizimado para transformar-se em celeiro 
agrícola e pecuário. Dos 204 milhões de hectares do bioma, apenas 30% estão 
mantidos. O risco de desaparecer completamente é real, se não forem adotadas 
medidas de contenção dos desmatamentos e do uso adequado dos solos e dos 
recursos hídricos (SUPLEMENTO, 2006, capa).  

  

Além desse e de tantos outros exemplos já dispostos ao longo do texto, no Jornal O 

Popular ainda foram percebidas notícias direcionadas ao setor agroindustrial e pecuário,  que 

foram acompanhadas por anúncios do setor público e/ou privado. São propagandas de agentes 

territorializadores do capital no Cerrado que divulgam políticas públicas ou exaltam cifras e 

quantitativos que, comumente, estão relacionadas ao discurso do desenvolvimento e do 

crescimento econômico de Goiás. Em O Popular, sua ocorrência existe desde sempre. Os 

anúncios a seguir foram publicados, respectivamente, pelo Banco do Brasil e pelo Governo do 

Estado de Goiás em 1941 e em 2011. Inegavelmente, os atuais recursos gráficos e 

profissionalização do campo da Publicidade tornaram o anúncio contemporâneo mais bonito e 

atrativo, ao contrário do Cerrado, cada vez mais distante da sua estética original e, por isso 

mesmo, bela. Outra observação pertinente diz respeito ao impacto visual: apesar de terem sido 
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inseridos com idênticas dimensões, a propaganda do Governo de Goiás parece ser muito 

maior do que a do Banco do Brasil: suas cores suavemente esverdeadas, sobrepostas com 

gotículas de água transparentes e acompanhadas por uma diagramação textual despojada, 

enchem os olhos num movimento perigoso porque leva ao afastamento de tudo o que envolve 

o setor sucroenergético no território cerradense: 

 

Figura 32 – Agentes de territorialização do capital no Cerrado imprimem seus anúncios em O Popular  
 
 

 
Fonte: Jornal O Popular, 10/08/1941, p. 2 e 26/05/2011, p. 11, Especial Indústria.  
 

 Pelo exposto, é possível concluir que o Cerrado contemporâneo é um produto 

geopolítico instalado em diversas redes e envolto em disputas que inferem nas suas dinâmicas 

territoriais e na alienação do trabalho das populações tradicionais, rurais e urbanas que 

nasceram por aqui ou que para cá migraram. Mas o Cerrado contemporâneo é também um 

produto midiático produzido e significado conforme as demandas hegemônicas do poder e do 

capital, donde desponta o seu caráter geoeconômico.  

 O significado denotativo-conotativo do Cerrado, capaz de aproximar-se da sua 

totalidade, não está presente na ampla maioria dos discursos que o constroem, o que 
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obviamente se reverbera no modo como ele é lido e dado a ler pelos veículos de jornalismo, 

com dispersos pensamentos reverberados em concentradoras ações. Possuidor de muitas 

insígnias, o território cerradense tem no poder a maior delas: poder de colonizar, catequizar, 

dizimar; poder de extrair, desmatar, sugar, secar; poder de ampliar, reordenar, remodelar, 

reorganizar; poder de investir, atrair, retrair, retirar, repelir;  poder de construir, pivotizar, 

destruir; poder de significar, ressignificar, mitificar, territorializar, multiterritorializar, entre 

tantos outros que poderiam ser enumerados por páginas e páginas seguidas. 

 Em seu fundamento hegemônico, a disputa pelo Cerrado necessita da sua dispersão. 

Ele, enquanto um signo icônico, simulacro do que é, estereótipo do imperfeito, torna-se muito 

mais domesticado para o acomodamento das necessidades geopolíticas e ordenamento das 

geoeconômicas. Reduzir isso à expansão da fronteira agrícola ou reordenamento dessa é 

incorrer na dispersão e na mitificação que naturaliza a captura do Cerrado e a distancia de 

processos territorializadores menos agressivos.  

 No que diz respeito especificamente aos veículos de jornalismo impresso, o modo 

como o Jornal O Popular fragmenta e esconde os movimentos do passado que o tornaram o 

que é hoje, além de dispensar maiores comentários, é, em seu fundamento, extensivo aos 

demais, afinal, um periódico que cria mitos sobre a sua própria história e os conta em suas 

páginas não estaria propenso à mitificar o Cerrado em prol dos seus próprios interesses? 

 Apesar de, num plano geral, abordar o território cerradense como um todo, conforme 

explícito na introdução, o grande foco da pesquisa foi o Cerrado goiano, o que ocorreu, em 

grande medida, por Goiás ser o estado no qual esse Bioma mais está presente, bem como em 

virtude do direcionamento dos principais periódicos estudados, ou seja, a Revista A 

Informação Goyana e o Jornal O Popular.  

Na atualidade, o estado de Goiás é profundamente urbanizado, nona economia do 

Brasil, terra de bois, grãos, cana-de-açúcar, energia elétrica, agroenergia e industrialização 

crescente em diversos ramos e setores. Junto com Brasília, Goiânia é o quarto eixo 

consumidor do país e, ambas as cidades planejadas, possuem um importante papel histórico 

no que se refere à alteração das fronteiras geopolíticas e geoeconômicas brasileiras. Assim 

como ocorre nos outros estados que estão localizados no território do Cerrado, a articulação 

econômico-territorial de Goiás, cada vez mais erige em redes. Um exemplo é a preocupação 

da USDA com a safra 2012/13 da soja goiana, que bateu recordes de produção e, 

ineditamente, ultrapassou os burshels estadunidenses.  

Mas o desenvolvimento econômico – e suas reverberações territoriais – não ocorrem 

de forma linear e nem homogênea. As profundas desigualdades entre o Norte e o Sul de Goiás 
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são os maiores exemplos, assim como o quadro opacidade x eldorado da contradição que está 

presente nos municípios incorporados – ou não – na trama da produção geoeconômica 

principalmente da agropecuária e da sucroalcoolaria. 

Outra contradição pode ser visualizada na violência. O Conselho Cidadão para a 

Segurança Pública e Justiça Penal, uma ONG mexicana, promoveu uma pesquisa com o 

objetivo de elencar as cinquenta cidades mais violentas do mundo, entre as quais estão 

quatorze brasileiras. Maceió, a capital alagoana, ocupa o terceiro lugar desse ranking e lidera 

a lista nacional, com 135,26 homicídios para cada cem mil habitantes. Segundo o 

levantamento, Cuiabá (MT) é a trigésima cidade mais violenta do Planeta, e Goiânia, a 

quadragésima. Respectivamente, o índice de assassinatos é de 48,32 e de 37,17 para cada cem 

mil pessoas (LOPES, 2012).  

O entorno do Distrito Federal não aparece na lista da ONG mexicana, mas tem 

despertado a atenção de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Senado 

Federal que investiga a violência contra as mulheres brasileiras: oito dos quinze municípios 

goianos que possuem as maiores taxas de homicídios estão localizados próximos à Brasília. 

Segundo o “Mapa da Violência” produzido por Waiselfisz (2012), principal documento que 

forneceu dados à CPMI, Formosa é a cidade na qual as mulheres possuem maior risco de 

serem assassinadas. Líder do ranqueamento goiano e vigésima do nacional, num grupo de 

cem mil mulheres, Formosa registra uma taxa de quatorze homicídios, enquanto a média 

nacional é de 4,4. Jataí, Valparaíso, Rio Verde e Águas Lindas também encabeçam a lista, 

seguidos de outros municípios goianos:  

 

Tabela 4 – Municípios que mais assassinam mulheres em Goiás 
 

MUNICÍPIO POSIÇÃO NO RANKING 
ESTADUAL 

POSIÇÃO NO RANKING 
NACIONAL 

Formosa 1º 20º 
Jataí 2º 21º 
Valparaíso 3º 38º 
Rio Verde 4º 42º 
Águas Lindas 5º 88º 
Planaltina 6º 125º 
Senador Canedo 7º 132º 
Goianésia 8º 144º 
Goiânia 9º 139º 
Anápolis 10º 192º 
Luziânaia 11º 256º 
Novo Gama 12º 278º 
Aparecida de Goiânia 13º 285º 
Cidade Ocidental 14º 325º 
Santo Antônio do Descoberto 15º 365º 
Fonte: Adaptado de Waiselfisz (2012).  
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 Uma leitura mais aprofundada da Tabela 4 é capaz de indicar que, além do entorno de 

Brasília, cidades como Jataí e Rio Verde, que estão inseridas no movimento do agronegócio 

desde a expansão da fronteira geoeconômica para Goiás, acumulam violência, no caso 

específico, contra as mulheres. O mesmo pode se dizer de Goiânia, Anápolis e Aparecida de 

Goiânia, cujos vínculos fronteiriços com as dinâmicas geopolíticas e industriais não 

encobertam as contradições.   

Contudo, os territórios cerradenses também são lugares de resistência dos que 

persistem, insistem, analisam, refletem e denunciam a urgência de se pensar em novos 

modelos e hegemonias menos concentradoras. São comunidades tradicionais coletivamente 

organizadas; ONGs, instituições classistas e pesquisadores comprometidos com a produção de 

um mundo mais próximo dos parâmetros éticos e solidários; escritores e poetas que agrupam 

pensamentos e os materializam em profundas sínteses; jornalistas que, vez por outra, 

conseguem inserir pirilampos nas pautas e angulações de notícias e reportagens mais 

próximas de uma síntese sobre o Cerrado, ou simplesmente pessoas anônimas como o 

“Linguissa" que, com uma câmera amadora, registrou o “mar de cana” e, numa edição 

videográfica caseira, mas muito bem elaborada, apresenta uma leitura ímpar a respeito do 

impactos ambientais do setor sucroalcooleiro.  

 É importante registrar que o saldo final da Tese aglutina mais do que elementos que 

podem ser visualizados no texto final apresentado ou no amplo aporte documental que, 

certamente, se converterá em fontes para pesquisas futuras. A sua produção agregou 

imaterialidades valiosíssimas, aprofundou relações e fez brotar novos encontros com inúmeras 

pessoas que acreditaram no potencial da pesquisa e abriram seus acervos pessoais, acúmulo 

de conhecimento e, principalmente, disponibilidade para o diálogo. É o caso do jornalista e 

escritor Valdivino Braz que, após contato por e-mail, não só acolheu o pedido de interlocução 

sobre a “sojeira”, como também tornou-se um importante interlocutor da Tese, com 

possibilidades de ampliação do encontro para o Núcleo de Estudos “Espaço, Sujeito e 

Existência – Dona Alzira”.  

O processo de elaboração da Tese foi permeado por muitas descobertas pessoais e 

acadêmicas. Quando se é de outra área do conhecimento científico, no início tudo é um misto 

de novidade e desafio. Contudo, a mediação do corpo docente, discente e, principalmente do 

orientador, aliada à vontade de compreender o pensamento geográfico, transformaram o que 

poderia ser um empecilho em serenidade e força edificadora de novos olhares e leituras.  

Com o desenrolar da pesquisa, o Cerrado, as dinâmicas de territorialização e as forças 

hegemônicas que nelas atuam, foram melhor compreendidos, ao mesmo tempo em que os 
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periódicos impressos puderam ser afirmados enquanto fontes documentais que registram 

cotidianos e pensamentos que lhes são contemporâneos, mas que não deixam de ser atuais, em 

decorrência da dimensão histórica do viver. Das páginas da Revista A Informação Goyana e 

do Jornal O Popular, grandes achados emergiram, sendo os mais marcantes a defesa 

incessante dos modos de vida do povo cerradense; a referência à Ratzel entre os argumentos 

pró-transferência da capital federal para o Planalto Central; o Suplemento Energia, que 

destrincha o substrato das redes necessárias ao agronegócio em Goiás, assim como as 

intersecções de impressos tão distintos na finalidade, concepção editorial e tempo histórico, 

que permitiram compreender o porquê da manifestação dos Apinagé que fechou a 

Transamazônica em 1976, 54 anos após a Revista de Henrique Silva ter registrado suas 

reclamações sobre a venda das terras que lhes pertenciam aos “homens ricos”. 

 Porém, no que diz respeito ao Jornalismo, a importância de Joaquim Câmara Filho 

para a construção da imagem de Goiânia e, posteriormente, para a fundação e consolidação do 

Jornal O Popular, são assuntos de muita relevância, pois, como dito, por motivos ainda 

passíveis de serem pesquisados, não fazem parte do que se debate no meio acadêmico a 

respeito da construção simbólica da “Capital do Oeste”, nem tampouco dos registros 

históricos do próprio periódico.  

 Além desse tema, eminentemente relacionado à História da Imprensa em Goiás, a Tese 

abre espaço para uma leque amplo de pesquisas posteriores: as representações dos jornalistas 

e dos leitores do Jornal O Popular sobre o Cerrado; as relações entre Geografia, Jornalismo e 

território; o Jornal como aporte documental das análises territoriais; a análise de discurso 

como método na Geografia e no Jornalismo, entre outros correlatos.  

 Do encontro com a Geografia, além de todas as lentes e mediações reflexivas, destaca-

se o aprendizado advindo das inúmeras pesquisas da chamada “Geografia Mediática” ou 

“Geografia da Imagem”, que também se traduzem em descobertas e, mais do que isso, em 

profícuos caminhos metodológicos e interacionais. Hoje, tem-se a certeza de que não há área 

do conhecimento mais fértil para que a Tese fosse plantada. Parte da germinação pode ser 

visualizada neste texto, mas o grande substrato está na construção posterior, pois, como 

aforisticamente sintetiza o geógrafo, escritor, poeta e orientador Eguimar Felício Chaveiro, 

“depois do primeiro passo, a caminhada é eterna”.   
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APÊNDICE 01 

EXEMPLO DA PLANILHA PARA CATALOGAÇÃO DAS FOTOS DAS 

NOTÍCIAS DO JORNAL “O POPULAR” 
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Nº DA 
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PÁG. 
 

1 Mais estradas para Goiania: inaugurada esta semana, pelo 
Prof. Venerando de Freitas, a estrada Goiânia-Ribeirão 

27/05/1938 CAPA 

2 O prolongamento da em 1939 da Estrada de Ferro Goiaz 
até Goiânia 

21/07/1938 CAPA 

3 Abramos estradas 28/07/1938 4 

4 Sitio D’Abadia ligado a Minas por estrada de rodagem 08/09/1938 3 

5 Autorizada pelo governo federal a construção da rodovia 
do canal S. Simão, no sudoeste goiano 

02/09/1938 CAPA 

6 Estrada-Goiania-Neropolis 20/10/1938 2 

Todo o Norte de Goiaz cortado de rodovias 7 
“o meu pensamento, de há tempos a esta parte, é estudar 
um Piano rodoviário para o Norte, que precisa ser melhor 
olhado ainda” – Interventor PLT 

08/03/1942 CAPA 

8 
Nem se diga que o terreno Bulhões-Goiânia possa entravar 
a marcha dos trilhos 01/01/1942 

2 
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Orçado em Cr$ 36.000.000,00 o trecho da estrada de ferro 
entre Leopoldo e Goiania 10/12/1942 CAPA 

10 
Ligação rodoviaria da bacia do São Francisco à do 
Tocantins 22/05/1947 CAPA 

11 
Dentro de 10 dias os trilhos da "GOIAZ" chegarão em 
Goiania 07/05/1950 CAPA 

12 
Chegou a esta Capital a primeira Maquina da Estrada de 
Ferro "Goiaz" 21/05/1950 CAPA 

13 Frigorifico e Ferroviarismo 25/03/1951 4 
14 Ampliação do Sistema Rodoviario de Goiaz 29/03/1951 CAPA 
15 Construindo estradas para o progresso de Goiaz:  25/11/1951 2 
16 Gigantesco Plano Para Escoamento de Cereais 14/01/1955 CAPA 
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Estradas e Energia - Binômio Que Também Poderá Ser 
Aplicado No Plano Nacional 20/01/1955 CAPA 

18 A Ligação Ferroviária Pirapora-Formosa 18/02/1955 CAPA 
19 Nota oficial - Aeroporto de Goiania  10/04/1955 CAPA 
20 Aviões para 40 passageiros 21/05/1955 CAPA 

 
ESTRADAS 

21 Asfalto no Aeroporto "Santa Genoveva" 17/06/1955 CAPA 
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APÊNDICE 03 
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