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RESUMO 

 

O cultivo de cana-de-açúcar, uma das mais antigas atividades econômicas do país, já 

atravessou diferentes fases econômicas, técnicas, culturais e sociais ocorridas no Brasil, 

resultando em movimentos de retração e expansão. Impulsionada por condições de 

mercado e programas governamentais esta secular atividade passou, recentemente, por 

mais um ciclo de expansão, desta vez alcançando, de forma incisiva, os espaços do 

Cerrado goiano. O movimento de ocupação destes novos espaços foi incentivado pela 

entrada de capital de investidores externos e acompanhado de um movimento de 

modernização das técnicas e da gestão. A expansão mostrou força suficiente para alterar 

a dinâmica de construção dos territórios e dos espaços, com destaque para o controle 

sobre os recursos necessários à produção. O presente estudo tem por objetivo analisar as 

estratégias utilizadas pelo capital canavieiro, na atual fase de expansão, para estabelecer 

o controle sobre a terra e suas consequências sobre a propriedade fundiária. Apesar das 

mudanças relacionadas à composição e origem do capital a estrutura produtiva 

verticalizada se mantém como uma das mais fortes características desta atividade, 

condição que requer o controle sobre o território onde se realiza a produção agrícola. A 

partir da coleta de dados e informações com representantes do capital canavieiro, 

proprietários de terras, Sindicatos Rurais e corretores de imóveis rurais buscou-se 

avaliar a ação da agroindústria canavieira sobre a propriedade fundiária em duas áreas 

de expansão em Goiás, localizadas no sudoeste e no centro norte do estado. A análise 

dos dados e a reflexão sobre a temática indicam que a agroindústria canavieira está se 

adequando aos princípios do regime de acumulação flexível sem abrir mão da 

verticalização da estrutura produtiva. O interesse central na estratégia de dominação dos 

territórios é a manutenção da capacidade de se apropriar da renda da terra e garantir o 

abastecimento das unidades agroindustriais. Para tal, o controle das terras ocorre pela 

via dos arrendamentos/parcerias agrícolas em detrimento da propriedade da terra e da 

contratação de fornecedores. 

  

 

 

Palavras-chave: Agroindústria canavieira, Goiás, Terra, Território, Etanol. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

The sugar cane crop, one of the oldest economical activities of the country, has already 

crossed different economical, technological, cultural and social periods occurred in 

Brazil, resulting in expansion and retraction movements. Driven by the market 

conditions and governmental programs this secular activity has passed recently, through 

one more expansion cycle, this time reaching, in a decisive way, the Cerrado goiano 

spaces. The occupation movement of these new spaces was encouraged by the entering 

of foreign investors’ capital and accompanied by a movement of the modernization of 

techniques and management. The expansion has showed sufficient strength to change 

the territorial and spatial dynamic construction, with emphasis to the control of the 

necessary production resources. The present study has as the objective to analyze the 

strategies used by the sugar cane money, in the current expansion phase, to establish the 

control over the land and its consequences about the land property. Despite of the 

changes related to the capital origin and composition, the verticalized productive 

structure is maintained as one of the strongest characteristics of this activity, condition 

which requires the control over the territory where the agricultural production is 

realized. From the data and information collecting on by the representatives of the sugar 

cane capital, land owners, Rural Unions and rural realtors it was tried to evaluate the 

sugarcane agro industry action over the land property in two expansion areas in Goiás 

state, located in the Southwest and in the middle North of the state. The data analysis 

and the reflection about the theme indicate that the sugarcane agro industry is suiting 

itself to the principles of the flexible accumulation regimen without waiving of the 

productive structure verticalization. The central interest in the territory domination 

strategy is the maintenance of the capacity to improve the land profit and to guarantee 

the supplying of the agribusiness unities. Therefore, the land control occurs by 

leasing/agricultural partnerships against the land ownership and the recruitment of 

suppliers. 

 

 

Keywords: Sugarcane agro industry, Goiás, Land, Territory, Ethanol. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A atividade canavieira no Brasil remonta aos primeiros anos do processo de 

colonização portuguesa no Novo Mundo. Provavelmente, quando as primeiras mudas de 

cana-de-açúcar foram trazidas não se imaginava que o seu cultivo e processamento 

originariam uma das atividades econômicas que durante mais tempo e de forma mais 

intensa interfeririam no processo de formação socioespacial no país. A capacidade de se 

adaptar experimentada por esta atividade associada à complexidade das formas de 

organização interna e das estratégias de apropriação de recursos adotadas pelo capital 

canavieiro não apenas garantiram a sua longevidade, mas fomentaram a sua 

consolidação enquanto atividade fortemente capaz de moldar a economia, a cultura, as 

relações sociais e o espaço. 

Neste longo e sinuoso caminho, a participação estatal, através de diferentes 

estratégias, não pode ser negligenciada enquanto uma das principais bases para a 

manutenção e a expansão desta atividade no país. A elaboração de planos e programas 

específicos para a atividade canavieira se somaram a criação de órgãos e legislação 

específica para, em diferentes momentos e em diferentes espaços, proporcionar a sua 

manutenção e induzir o seu crescimento. A combinação entre a ação estatal e as 

condições de mercado ocasionaram diversos ciclos de expansão e retração da atividade, 

dos quais, talvez o mais conhecido seja o que se originou do Programa Nacional do 

Álcool (PROÁLCOOL). Este Programa, mesmo com suas limitações, consolidou a 

vocação do setor para atender as demandas do mercado relacionadas a fontes 

energéticas ao introduzir, de forma intensa e praticamente compulsória, o álcool na 

matriz energética nacional. O seu uso como combustível para veículos leves é apenas 

uma das frentes nas quais a ação estatal fez valer a sua força para beneficiar o 

tradicional capital canavieiro. 

No despertar do século XXI, mais uma vez, a conjunção entre a ação estatal e as 

condições de mercado deu início a mais um ciclo de expansão. Desta vez, capitaneado 

pela disseminação dos veículos bicombustíveis e pela maior participação no mercado 

global de açúcar. O ciclo em questão provocou o transbordamento dos canaviais das 

terras paulistas para áreas antes consideradas secundárias. Os estados de Minas Gerais, 

Mato Grosso do Sul, Paraná e Goiás assistiram a proliferação de projetos de 

implantação de novas unidades e de reativação de unidades antigas, acompanhada da 



13 

 

implantação de canaviais para atender ao ímpeto deste movimento. Assim como em 

outros ciclos de expansão, terras antes ocupadas por outras atividades tiveram 

rapidamente o seu uso convertido, sob a urgência de atender a voracidade de inserção de 

uma atividade que era considerada, pelo Estado brasileiro e pelos capitalistas do setor, 

como moderna e ambientalmente sustentável. 

Algumas características deste ciclo de expansão se mantiveram idênticas àquelas 

ocorridas em ciclos anteriores, no entanto, várias outras apresentaram uma roupagem 

nova, remodelada pelo capital sob os princípios do regime de acumulação flexível 

(HARVEY, 1992). As principais diferenças se originaram, mais uma vez, da capacidade 

de adaptação desta secular atividade. As modificações inerentes à sua organização 

interna, ao conjunto de técnicas utilizadas e as formas de controle sobre o espaço e os 

elementos necessários à realização da produção figuram no conjunto de adequações. 

Grosso modo, pode se afirmar que a adoção gradativa de novas técnicas nos 

ciclos agrícola e industrial contribuiu para transformar a atividade, assim como 

proporcionar a ampliação do portfólio de produtos de tal maneira que a mesma unidade 

processadora, utilizando a mesma matéria prima, passou a ter a capacidade de fornecer 

combustíveis, alimentos, energia e insumos industriais e agrícolas. Paralelamente, elas 

foram responsáveis por promover um forte movimento de substituição dos espaços 

usados para a produção. As tradicionais áreas de cultivo, com relevo mais 

movimentado, foram substituídas por outras capazes de proporcionar a operação de 

maquinário agrícola. 

Por sua vez, a composição do capital canavieiro também apresentou 

significativas alterações relacionadas à inserção de capital estrangeiro e daquele oriundo 

de outros segmentos da economia. O dinheiro que fomentou a abertura de novas 

unidades sucroenergéticas e que deu forma às novas companhias se originou dos mais 

diferentes espaços e das mais variadas atividades, inclusive do Estado. Compreender a 

renovação técnica pela qual o setor passou e associá-la ao movimento de atração de 

capital responsável por inserir a atividade sucroenergética brasileira em circuitos globais 

de circulação do capital se constituiu no primeiro esforço deste estudo. A velha 

atividade canavieira brasileira, ao se tornar atrativa ao capital externo e interno, 

contribuiu para que um novo patamar técnico e organizacional fosse alcançado, o que 

chamaremos aqui de padrão técnico gerencial. 

De acordo com o patamar técnico pautado na mecanização das operações 

agrícolas, os espaços a serem ocupados deveriam atender a determinadas demandas 
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relacionadas à topografia, além de fertilidade e condições climáticas capazes de 

contribuir para o cultivo de cana-de-açúcar. As características edafoclimáticas das terras 

do Cerrado brasileiro reúnem condições necessárias à implantação das lavouras 

canavieiras sem a necessidade de sistemas de irrigação ou grandes investimentos na 

correção do solo. Isso fez com que, mais uma vez, esse Bioma fosse o principal alvo de 

um movimento de ocupação que pretendia, rapidamente, consolidar a posição do Brasil 

como principal produtor e exportador de etanol. 

O estado de Goiás se revelou como aquele que concentra a maior parte das terras 

adequadas à expansão da atividade canavieira no país de acordo com a orientação 

estatal para ocupar os novos espaços. Rapidamente foram multiplicadas as áreas de 

cultivo com cana-de-açúcar e unidades de processamento foram construídas ou 

reativadas. A agroindústria canavieira adentrava, definitivamente, no espaço goiano. 

Não se trata da tradicional agroindústria canavieira, mas sim de uma nova e mais 

potente forma de organização capitalista que adota os mais eficientes padrões técnicos 

em busca de produtividade e se organiza internamente a partir da necessidade de se 

adequar ao regime de acumulação flexível (HARVEY, 1992). É necessário salientar que 

não há, no recorte espacial e temporal analisado, a uniformidade das técnicas e da 

organização e origem do capital canavieiro. O que ocorre, na verdade é a diversidade, 

tanto das técnicas adotadas, quanto das formas de organização do capital e da gestão. 

Apesar da diversidade, é possível identificar que o capital canavieiro caminha no 

sentido de realizar uma transição liderada pelo grande capital representado por nomes 

como Shell, Petrobras e British Petroleum, dentre outras. 

Por sua vez, os espaços que estão sendo apropriados pelo capital canavieiro 

apresentam, naturalmente, diferentes níveis de resistência à ocupação. O processo 

histórico de construção espacial de Goiás fez com que as terras se mantivessem como o 

principal recurso a ser dominado pelas cadeias produtivas dominantes. A combinação 

entre as mudanças internas à atividade, associadas à diversidade de espaços nos quais se 

realiza a territorialização fez com que se alterassem as estratégias de dominação sobre 

os recursos e os territórios pelo capital canavieiro. Compreender as formas de 

dominação e subordinação sobre o recurso terra, nos recortes espacial e temporal 

determinado, é o objetivo central deste estudo. Adicionalmente, busca-se verificar as 

consequências da ação do capital canavieiro sobre a estrutura fundiária. Partimos da 

premissa que, no modelo predominante de controle da terra adotado pelo renovado 

capital canavieiro, existem elementos que contribuem para que não ocorra a 
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intensificação das negociações de terras nas áreas de expansão. A substituição da 

propriedade por outras modalidades de estratégia de controle sobre esse recurso 

contribui para que ocorra a cristalização da estrutura fundiária pré-existente. A 

comprovação de tal substituição é o que se busca demonstrar e comprovar, enfim, a 

tese.  

O trabalho é composto por esta introdução, quatro capítulos e as considerações 

finais. Os capítulos se articulam de forma a permitir ao leitor a compreensão de duas 

partes. Uma primeira que busca revelar o movimento de expansão recente desta 

atividade, bem como a compreensão das mudanças na organização técnica e na gestão. 

Especificamente, o primeiro capítulo busca trazer uma contribuição para o 

entendimento do recente movimento de expansão da atividade canavieira em Goiás. 

Consideram-se as condições econômicas e institucionais que induziram a ocupação das 

terras goianas e a abertura de novas unidades agroindustriais, além da reativação de 

algumas unidades. 

O segundo capítulo busca estabelecer parâmetros suficientes para demonstrar 

que está em curso uma importante mudança interna na atividade canavieira brasileira 

que faz com que esta alcance um novo parâmetro nas técnicas e na gestão. A partir de 

informações sobre o nível técnico adotado nas unidades agroindustriais nesta fase de 

expansão tentamos criar um caminho metodológico capaz de permitir a classificação 

das unidades de produção em dois grupos distintos. 

Paralelamente, talvez complementarmente, à evolução técnica ocorre a 

modernização da gestão, agora pautada nos princípios da governança corporativa, uma 

das contribuições da inserção do capital externo. O movimento de ocupação do espaço 

goiano pela agroindústria canavieira ocorre de forma seletiva e traz em seu bojo 

diferenças relacionadas à composição e origem do capital. O velho capital canavieiro 

fortemente territorializado em terras do Nordeste e do Sudeste alcança as terras de 

Goiás com uma nova roupagem que lhe permite maior capacidade de dominar os 

espaços que lhe interessa para a realização da produção. Nesse sentido, o controle sobre 

a terra é um dos elementos que contou com uma significativa alteração no sentido de 

preservar a capacidade de controlar todas as fases da produção. Complementarmente, 

buscamos identificar os territórios canavieiros em Goiás e caracterizar duas das 

principais regiões produtivas canavieiras. 

A segunda parte do trabalho (terceiro e quarto capítulos) é dedicada a esclarecer 

as estratégias utilizadas pelo renovado capital canavieiro para controlar o recurso terra e 
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os rebates sobre a estrutura fundiária nas regiões produtivas. Historicamente a relação 

entre a terra e o capital canavieiro sempre foi bastante estreita. Havia uma verdadeira 

relação de simbiose entre a propriedade da terra e a agroindústria canavieira ao ponto de 

trazer dificuldades para a definição de um padrão sobre a anterioridade entre a 

propriedade da terra e a agroindústria canavieira. O fato é que, de uma forma geral, o 

capital canavieiro era detentor da propriedade de terras em quantidade, as vezes, 

superior às suas necessidades para garantir o abastecimento da unidade industrial. 

No atual ciclo de expansão o capital canavieiro adota novas estratégias que lhe 

permitem atender, ao mesmo tempo, aos princípios do regime de acumulação flexível e 

da manutenção da verticalização da produção. Diante da aparente contradição entre a 

busca de uma estrutura de produção mais enxuta, capaz de dar fluidez ao capital e a 

manutenção do controle sobre as fases agrícola, industrial e comercial, se faz necessário 

identificar as estratégias e finalidades do capital canavieiro em diferentes espaços e 

condições. 

No terceiro capítulo busca-se estabelecer o debate acerca da necessidade de 

continuar a controlar a terra na atual de expansão da atividade canavieira. O controle 

sobre esse recurso é analisado a partir de informações e de dados empíricos, no recorte 

espacial e temporal analisado, relativos à renda da terra na atividade canavieira. Buscou-

se esclarecer as condições que fazem com que o capital canavieiro mantenha a histórica 

capacidade de controlar a terra como forma de garantir a verticalização da produção 

canavieira. Com base na teoria marxista da renda da terra, é avaliada a importância dos 

aspectos naturais e da posição/localização como elemento determinante de renda 

diferencial no cultivo de cana-de-açúcar. 

O quarto capítulo contém o debate acerca das estratégias de controle fundiário 

pelo capital canavieiro. As diferentes estratégias de controle foram analisadas, com a 

intenção de verificar a ação do capital canavieiro sobre a estrutura fundiária nos recortes 

adotados. A aquisição de terras, o arrendamento (parcerias agrícolas) e a contratação de 

fornecedores são formas utilizadas pelos atores na intenção de manter o controle sobre o 

recurso terra. Independentemente da estratégia adotada, a presença do capital canavieiro 

em um determinado espaço altera a relação de exploração deste recurso e a capacidade 

de gerar renda, interferindo na decisão de comercializar a terra. 
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2. A TERRITORIALIZAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA EM 

GOIÁS. 

 

A presença da agroindústria no espaço goiano não é nenhuma novidade. A 

ocupação das terras do cerrado desse estado para a produção agrícola em larga escala 

associada à produção industrial é prática corrente e contribui fortemente para a 

formação socioespacial. Devido à intensidade da ação da agroindústria no espaço 

goiano Estevam (2012, p. 91) chega a afirmar que “o território de Goiás encontra-se 

plenamente inserido no contexto do agronegócio nacional e internacional. Grande parte 

de sua agropecuária está modernizada e pouco resta da atividade tradicional no setor.” 

De fato, boa parte da organização espacial e territorial de Goiás obedece à lógica da 

agroindústria modernizada, visto que são destaques a produção de grãos e de proteína 

animal com a criação de bovinos, suínos e aves. A complementaridade entre estes dois 

setores produtivos em questão permite que, inclusive, eles sejam tratados enquanto uma 

única cadeia produtiva. Esse conjunto de atividades é responsável por ocupar as 

melhores terras, boa parte da mão-de-obra e liderar o ranking de produção no estado, 

conferindo a Goiás posição de destaque no segmento do agronegócio brasileiro. 

Nesse cenário, uma modificação importante está se processando a partir da 

inserção da agroindústria canavieira em territórios dominados pela consolidada cadeia 

grãos/carnes. Apesar da área cultivada com cana-de-açúcar ser muito menor que aquela 

ocupada pelos grãos ou pela pecuária, a produção de cana-de-açúcar e de seus derivados 

está se mostrando capaz de desencadear uma das mais significativas modificações no 

cenário agroindustrial do estado de Goiás nos últimos anos. Essa atividade altera, de 

maneira incisiva, o status quo da organização territorial e espacial nos locais onde se faz 

presente, por suas demandas específicas quanto ao trabalho, a terra e os recursos nela 

contidos. 

Alavancado por condições conjunturais e estruturais a agroindústria canavieira 

ampliou a sua participação em Goiás e desencadeou diversas modificações na paisagem, 

no espaço e na sociedade. Não se trata de uma ruptura no cenário produtivo, mas da 

adição de uma atividade que, apesar de ser realizada há décadas nesse espaço, assistiu 

recentemente a intensificação de sua presença através da abertura de novas unidades 

industriais e, consequentemente, a ampliação da área cultivada com cana-de-açúcar. 



18 

 

O conjunto de alterações ocasionadas pelo crescimento da atividade canavieira 

tem chamado a atenção especialmente daqueles que são diretamente afetados pelo 

movimento. Administradores públicos, trabalhadores e proprietários rurais, cada qual a 

sua maneira e com olhar e interesse próprios, são diretamente alcançados pelo 

movimento de ocupação de novas áreas e pelas modificações causadas por ele. O fato é 

que a inserção da agroindústria canavieira em um espaço tem se mostrado como 

elemento com força suficiente para proporcionar alterações socioespaciais capazes de 

impactar de forma positiva ou negativa a diferentes sujeitos e a diferentes espaços.  

Ao longo dos cinco séculos nos quais a atividade canavieira participa da 

formação socioespacial no país esta se mostrou com grande capacidade de potencializar 

os mecanismos de expropriação de camadas economicamente menos favorecidas, 

levando a concentração de terra e de capital, além de intensificar o uso de recursos 

naturais. De uma forma geral, a imagem da atividade canavieira para a sociedade está 

vinculada a degradação ambiental, a exploração do trabalho e ao domínio do território. 

Uma publicação da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA, 2005) considera 

que as modificações sociais, econômicas e ambientais derivadas da agroindústria 

canavieira são “externalidades”.  O posicionamento adotado trata-se de estratégia 

realizada pelo capital canavieiro que tem por objetivo amenizar a percepção sobre os 

impactos e contribuir para formar (ou forjar) uma imagem positiva desta atividade 

frente à sociedade. 

Em detrimento da posição adotada pela principal entidade classista da 

agroindústria canavieira, institutos de pesquisa, movimentos sociais organizados e a 

sociedade identificam, constantemente, consequências negativas relacionadas à atuação 

da agroindústria canavieira, seja na escala local ou na regional. 

O fato é que, seja para o bem ou para o mal, a agroindústria canavieira provoca 

significativas alterações nos espaços nos quais se instala. Dentre as modificações mais 

visíveis, se destacam: a necessidade de terras aptas para a produção de matéria-prima, o 

que ocorre a partir da substituição de cultivos e usos pré-existentes pelo cultivo da cana-

de-açúcar, e a demanda de mão-de-obra específica, normalmente suprida pela 

movimentação de pessoas de outras localidades para áreas de expansão da atividade 

canavieira. Além destas, há diversas outras consequências que alcançam direta ou 

indiretamente a sociedade e suscitam o debate em torno da temática, como o uso dos 

recursos naturais para a produção de cana-de-açúcar, as interferências em atividades 
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produtivas pré-existentes ou a modificação da dinâmica socioeconômica nos locais onde 

o setor se territorializa (SZMERECSANYI et al, 2007). 

O movimento recente de apropriação do espaço goiano pela agroindústria 

canavieira encontra justificativa na tentativa de disseminar o uso do etanol como fonte 

energética e, com isso, promover a diversificação da matriz energética. Esse movimento 

vem sendo defendido e arquitetado, nos cenários nacional e internacional, desde a 

década de 1970, com a realização das primeiras conferências mundiais sobre a questão 

ambiental. No Brasil o debate econômico foi fundamental para a realização do ciclo de 

crescimento experimentado pela agroindústria canavieira ocorrida a partir da década de 

1970. Graças à dependência de importação de petróleo para abastecer o mercado interno 

e a flutuação dos preços internacionais desse bem, especialmente após os choques 

internacionais do petróleo ocorridos na década de 1970 (GORDINHO, 2010). 

Posteriormente, foi acrescentado à questão econômica, o debate ambiental como forma 

de justificar a expansão desta atividade. 

Em diferentes momentos e espaços o argumento ambientalista vem sendo 

utilizado para defender a produção de combustíveis a partir de matéria-prima de origem 

vegetal, chamados de agrocombustíveis ou de biocombustíveis, dependendo do contexto 

e da intencionalidade. Especificamente na primeira década desse século, no Brasil, esses 

dois argumentos se combinaram e acabaram por criar um quadro que beneficiou a 

retomada de investimentos na agroindústria canavieira através da abertura de novas 

unidades industriais e a ampliação ou reativação de outras. 

Assim, a incorporação de novas áreas e a realização de investimentos públicos e 

privados na produção de energia a partir de fontes renováveis encontra argumentos nas 

crises energética e climática, amplamente divulgadas e debatidas no contexto 

internacional (HOUTART, 2010). A disponibilidade de fontes energéticas e as formas 

de utilização da energia são questões centrais tanto no debate ambiental, quanto no 

debate climático.  

Como resultado dessas duas discussões, o cenário foi favorável à ampliação da 

produção e do consumo de energia a partir de fontes renováveis, em detrimento 

daquelas derivadas de combustíveis fósseis. Complementarmente, a agroindústria 

canavieira se apropriou do discurso desenvolvimentista ao associar a sua expansão a 

geração de empregos e a promoção do desenvolvimento econômico de locais que 

estavam à margem dos principais circuitos produtivos. A tradicional atividade 

canavieira brasileira, mais uma vez, teve a possibilidade de atrair investimentos ao se 
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apresentar como alternativa a complementação energética, em nome de benefícios 

ambientais, sociais e econômicos, visto que em seu favor, contaram argumentos de 

ordem ambiental, econômica e social. 

Apesar dos fortes argumentos a seu favor, é necessário lembrar que se trata de 

atividade inserida no contexto da produção capitalista e como tal, busca, em última 

instância, garantir sua perpetuação enquanto atividade capaz de cumprir a principal 

meta, a reprodução do capital. 

A questão ambiental tem sido usada para justificar a expansão de uma atividade 

eminentemente capitalista que, como tal, obedece a leis de mercado e busca áreas onde 

a reprodução ampliada do capital possa ser realizada de maneira a remunerar as 

aplicações. Segundo este princípio norteador, a expansão da agroindústria canavieira se 

dá principalmente pela incorporação de novas áreas à atividade, que apresentem como 

atrativos, condições favoráveis à remuneração do capital aplicado. Condições estas que 

tem na sua base a possibilidade de obtenção de renda nos ciclos agrícola e industrial. 

A princípio, é possível afirmar que se trata de temática complexa e capaz de 

proporcionar diferentes posicionamentos com fortes argumentos a favor e contrários, 

dependendo das escalas e aspectos analisados. De uma forma geral as manifestações de 

defesa do setor ganham visibilidade por serem orquestradas por fortes corporações 

capitalistas apoiadas pelo Estado brasileiro e, em diversos casos, por entidades e 

empresas supranacionais. 

Quando analisado em uma escala mais ampla, é possível identificar que o 

movimento de expansão experimentado na atualidade conta com forte amparo no debate 

ambiental ao tentar incorporar à sua imagem as propaladas vantagens ambientais da 

produção e do consumo de etanol em detrimento dos derivados de petróleo. Através do 

discurso ambiental há uma tentativa de justificar e consolidar a inserção do etanol na 

matriz energética não apenas do Brasil, mas de importantes consumidores mundiais de 

recursos energéticos, como por exemplo, os países fortemente industrializados da 

Europa e da Ásia. 

Os mais importantes programas de incentivo a produção e a utilização de fontes 

energéticas alternativas estão justamente entre os maiores consumidores de derivados de 

petróleo: os EUA, o Japão e a União Europeia (BRASIL, 2005; FIGUEIRA, 2005). Tais 

programas dependem diretamente da participação estatal no sentido de criar condições 

para viabilizar economicamente a produção e a utilização do etanol, uma vez que os 

custos de produção e/ou de importação não se mostravam competitivos em relação aos 
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derivados de petróleo em nenhum dos três contextos. Apesar de ter a sua imagem 

associada a uma boa opção aos derivados de petróleo por suas vantagens econômicas e 

ambientais, fica claro que as vantagens econômicas são discutíveis e as ambientais cada 

vez mais se tornam questionáveis. Em um estudo promovido pela Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) são listados como ‘vantagens’ originadas pela 

agroindústria canavieira: a utilização de terras marginais para a produção e a geração de 

emprego e renda em locais economicamente deprimidos, além da redução da 

dependência de fontes de energia externas (EMBRAPA SOLOS, 2009). Quando 

analisado o movimento recente de expansão da atividade canavieira, algumas condições 

listadas como vantagens podem ser facilmente questionáveis, com destaque para a 

utilização de terras ainda não inseridas em circuitos produtivos. 

Internamente, a compreensão da atividade e de seu movimento de expansão 

recente depende de considerar que a produção de derivados de cana-de-açúcar é uma 

das mais antigas atividades produtivas do Brasil e sempre contou, ao longo de sua 

trajetória, com inúmeras ações estatais em favor da sua perpetuação. Trata-se, portanto, 

de uma atividade produtiva tradicional e fortemente amparada pelo Estado brasileiro em 

diferentes momentos. 

A esse respeito, Ramos (1999) afirma que a participação estatal na viabilização 

de condições de produção é algo comum no capitalismo. Organismos estatais estão 

postos para atender demandas de produção de diferentes segmentos produtivos em 

qualquer local onde isso se torna uma necessidade do capital através de expedientes, 

como: financiamento, subsídios, ações protecionistas e a organização do mercado de 

trabalho. Todas essas ações são comuns no contexto capitalista em qualquer local ou 

segmento produtivo que se avalie. 

O que sim é específico no caso do complexo canavieiro do Brasil é o 

grau de profundidade da ação estatal, sendo mais adequado, portanto, 

denominá-la de intervenção estatal, pois que ela interferiu de tal forma 

nas relações internas do complexo, para administrar conflitos que 

surgiram ao longo de seu processo de expansão, que passou a ser um 

elemento determinante das formas e dos desdobramentos futuros desse 

mesmo processo. (RAMOS, 1999. p. 19) 

Na leitura realizada por esse autor a longa relação de protecionismo entre o 

Estado brasileiro e a atividade canavieira tem sua raiz na verticalização entre o ciclo 

agrícola e o ciclo industrial, uma das características mais antigas e arraigadas deste 

segmento produtivo. Além disso, é histórica a capacidade de retenção do poder político 

e de participar diretamente das decisões estatais por parte dos capitalistas da 
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agroindústria canavieira. Tal condição garantiu a perpetuação dessa atividade com suas 

estruturas internas praticamente inalteradas desde o século XVI, embora tenham 

ocorrido tentativas de modificar essa realidade na virada do século XIX através da 

criação dos engenhos centrais (RAMOS, 1999). A proposta visava separar a produção 

agrícola da produção industrial como forma de otimizar os processos e ampliar a 

produtividade em ambos os ciclos. Na proposta, os tradicionais usineiros brasileiros 

seriam responsáveis pela produção de matéria-prima, enquanto o capital internacional 

seria responsável pela instalação de estrutura industrial capaz de absorver enormes 

volumes de matéria-prima. Algumas características importantes que contribuíram para o 

insucesso da separação entre os ciclos industrial e agrícola se referem a questões 

técnicas na conservação da matéria-prima e aos custos de corte, carregamento e 

transporte (CCT). 

Mesmo que realizada por diferentes atores e por diferentes capitais, a produção 

agrícola deve estar o mais próximo possível da planta industrial por dois motivos. O 

primeiro se refere ao elevado custo com as operações de CCT e o segundo é a 

impossibilidade de armazenar a cana-de-açúcar colhida por longos períodos para ser 

processada. Segundo levantamento da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás 

(FAEG), os custos de CCT representam 18,7% e 59,1% para cana planta e cana soca, 

respectivamente, no estado de Goiás, considerando que se trata de cana própria 

localizada a 30 km da unidade de esmagamento (FAEG, 2015). Essas duas necessidades 

específicas da atividade contribuem para modificar a lógica de acumulação da renda da 

terra e, por consequência, a lógica de ocupação dos espaços próximos às unidades 

industriais. 

Assim qualquer esforço de entendimento sobre a agroindústria canavieira e as 

formas de apropriação da terra utilizadas por ela deve levar em conta o fato de que esse 

é o único segmento produtivo agroindustrial, de grande porte no país, no qual o ciclo 

agrícola e o industrial são realizados pelos mesmos atores e, invariavelmente, ocupam 

áreas contíguas. Ainda se faz necessário lembrar que a inserção dessa atividade, assim 

como seria com qualquer outra, promove reconfigurações espaciais importantes nos 

locais onde ocorre o movimento de expansão. 

A capacidade de moldar o espaço a partir da ocupação de novos espaços pode 

ser verificada se levarmos em conta a afirmação de Szmrecsányi et. al. (2007) sobre a 

organização interna e da sua relação com os demais segmentos produtivos.  
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De qualquer forma, é importante assinalar que, no Brasil, a lavoura 

canavieira constitui uma monocultura extensiva, cuja expansão tende 

a acarretar a exclusão e/ou a substituição de outras lavouras e de seus 

respectivos produtores. Sendo usualmente cultivada em larga escala, 

ela promove o aumento da concentração fundiária, um processo 

intensificado pelo auto grau de verticalização da indústria 

sucroalcooleira do país, uma característica sem paralelos em outras 

regiões do mundo e nas demais cadeias produtivas da agroindústria 

brasileira. (SZMRECSÁNYI et. al. 2007. p. 50-52) 

O fato de ser uma atividade verticalizada e ser realizada de forma extensiva faz 

com que o cultivo de cana-de-açúcar, com finalidade agroindustrial mantenha, 

historicamente, relação direta com a estrutura fundiária nos locais em que se 

territorializa.  

De fato, a instalação de uma unidade industrial sucroenergética leva a 

reconfiguração de diversos elementos, dentre eles, a possibilidade de obtenção de renda 

da terra. Essa condição, própria da atividade, contribui para colocar sob o domínio do 

capital canavieiro extensas áreas, invariavelmente, mais que o necessário para a 

manutenção de sua produção.  

Em termos históricos, sabe-se que os estabelecimentos canavieiros 

pertencentes às e/ou controladas pelas indústrias sucroalcooleiras 

sempre ocuparam áreas de terras muito maiores do que as que 

realmente cultivam. (SZMRECSÁNYI et. al. 2007. p. 54) 

A relação da agroindústria canavieira com a terra sempre esteve permeada por 

relações de poder e formas de controle que garantissem o abastecimento da unidade 

industrial com matéria-prima. Mesmo que tal situação se repita em outras cadeias 

produtivas do agronegócio, na cadeia canavieira ela parece ser mais visível e mais 

intensa. 

Considerando que se trata de atividade que realiza, atualmente, movimento de 

ocupação de novas áreas, especialmente em direção ao Cerrado, faz-se necessário 

avaliar as condições que permitem tal movimento e a consequente incorporação dos 

territórios pelo capital canavieiro. 

O movimento de ocupação de novas áreas por uma atividade econômica não é 

espontâneo, mas diretamente dependente da ação estatal no sentido de viabilizar 

condições suficientes para a reprodução capitalista. A ação estatal pode ocorrer em 

diferentes frentes e por diferentes agentes, sempre no sentido de servir diretamente ao 

interesse capitalista de realizar a reprodução ampliada do capital. Oliveira (1981) 

considera que o planejamento estatal é uma das formas de intervenção sobre a realidade 

de forma a construir condições necessárias a reprodução capitalista. O autor considera 
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que, na verdade, o planejamento estatal é subordinado aos interesses maiores do 

capitalismo, “não é o planejamento que planeja o capitalismo, mas é o capitalismo que 

planeja o planejamento” (p. 25). Dessa forma, o planejamento e a execução de ações 

estatais são, nada mais, que a materialização da subserviência do Estado às necessidades 

de reprodução do capital. 

Em sua longa trajetória essa atividade produtiva acompanhou a formação do 

Estado-Nação brasileiro e contribuiu para moldar as relações sociais, políticas e 

econômicas vigentes em diferentes momentos e em diferentes espaços do país. Por estar 

presente desde o início da colonização, a própria atividade passou por readequações em 

diferentes momentos. Muitas das adequações contaram com a participação estatal como 

protagonista, inclusive na escolha dos locais onde a atividade estaria concentrada. 

De uma forma geral a Zona da Mata Nordestina se manteve como a principal 

Região produtiva da agroindústria canavieira até meados do século XX. É importante 

levar em conta que a participação do Estado como indutor e financiador foi essencial, 

tanto para a longevidade, quanto para a decisão sobre quais áreas ocupar. A 

transferência do eixo de produção de cana-de-açúcar e de seus derivados para o Centro-

Sul ocorre a partir de meados do século XX, como resultado de um movimento amplo 

de consolidação da hegemonia econômica do Centro-Sul sobre o Nordeste. 

A emergência da concentração e da centralização do capital no Centro-Sul é 

originada por condições que buscavam promover a integração nacional através da 

formação de um circuito econômico nacional, em detrimento da pulverização de regiões 

com características distintas quanto à produção, circulação e consumo. O que se 

buscava era a integração dos diferentes espaços nacionais, normalmente voltados para a 

relação com o exterior e muito pouco com as demais regiões. Esse movimento foi 

chamado por Oliveira (1981) de “nacionalização do capital” e para que fosse realizado,  

Restava, para completar a "nacionalização" do capital, submeter o 

próprio capital das outras "regiões" às leis de reprodução e às suas 

formas, que passavam a ser predominantes na "região" que assumiu o 

controle do processo de industrialização. Tal "nacionalização" operou-

se por vários modos: ora succionando os excedentes de capital que 

não podiam "reproduzir-se" nas suas "regiões" originais, o que é fato 

notório na história nacional, ora impondo as mercadorias de produção 

da "região" que se industrializava sobre as que se produziam nas 

demais "regiões" e, para completar, penetrando como capital nas 

outras "regiões". . . (OLIVEIRA, 1981, p. 77) 

O fim da hegemonia nordestina sobre a produção canavieira é um dos aspectos 

do movimento geral de imposição do domínio econômico do Centro-Sul em detrimento 
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das demais regiões. A produção canavieira gradativamente teve seu eixo principal 

deslocado para o centro-sul do país, especialmente, para o estado de São Paulo, a 

principal área de produção atual. Inegavelmente o estado de São Paulo constitui o centro 

produtivo de cana-de-açúcar, de seus derivados e de tecnologia. No estado estão 

concentradas as áreas de cultivo, as plantas industriais, os principais fabricantes de 

maquinário industrial e agrícola e os centros de pesquisa ligados à atividade canavieira. 

A expansão da atividade naquele estado, na atual fase, encontra certos limites 

devido à elevação do custo de produção em um espaço que se encontra densamente 

ocupado. Os valores de arrendamento e a escassez de terras para atender às demandas 

que se apresentavam ao setor no início deste século sugeriam que seria necessário 

incorporar novas áreas mais afastadas do centro produtivo. O movimento de ocupação 

de terras no Cerrado é, na verdade, resultado do adensamento dessa atividade no interior 

paulista e o seu transbordamento para os estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, 

Goiás e Paraná. 

A ocupação de terras consideradas marginais em relação ao centro produtivo e 

aos principais centros consumidores de etanol permite afirmar que as condições de 

mercado e as projeções de ampliação da demanda vislumbraram obter renda suficiente 

para compensar os custos adicionais com o transporte
1
 do produto final. Levando em 

conta que a verticalização da produção agrícola e industrial é uma forte característica 

dessa atividade, a realização da mais-valia somente se concretiza ao final do ciclo, ou 

seja, na comercialização do produto final. Assim, cultivar cana-de-açúcar em terras mais 

distantes dos centros de consumo implica, diretamente, na elevação de custos com o 

transporte do etanol e a consequente redução da renda. 

Os números oficiais da produção de cana-de-açúcar e seus derivados 

demonstram que o estado de Goiás tem sido visto como área prioritária a receber 

investimentos no setor. Uma das condições que auxiliam o crescimento do setor em 

Goiás está diretamente associada às condições naturais requeridas pelo padrão técnico 

incorporado a essa atividade. As áreas prioritárias devem apresentar características de 

clima, solo e relevo que permitam a mecanização das atividades de plantio e colheita da 

cana-de-açúcar, condições estas encontradas em vastas áreas nos planaltos do Cerrado 

                                                 
1
 Nesse momento não objetivamos revisar, tampouco polemizar sobre a teoria marxista da renda da terra. 

A produção de etanol é bastante complexa quando analisada a partir desse prisma, visto que a integração 

vertical própria da atividade, bem como a legislação que disciplina a distribuição do produto final são 

elementos capazes de adicionar novas variáveis que devem ser consideradas. Retomaremos esse debate 

no capítulo 3.  
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goiano. Além disso, somam a favor da realização de investimentos canavieiros no 

estado: a disponibilidade de terras para serem cultivadas, a possibilidade de instalação 

de sistemas de escoamento
2
, os incentivos fiscais e o financiamento estatal. 

O recente crescimento da atividade em Goiás é facilmente percebido quando se 

compara a evolução da área cultivada e o volume de produção de cana-de-açúcar em 

Goiás e no Brasil. É preciso levar em conta que mesmo apresentando crescimento 

consistente no Brasil, nos últimos anos, o crescimento identificado no estado de Goiás 

foi muito superior ao que ocorreu na média nacional. 

Comparativamente, a safra 14/15 ocupou área e resultou em volume produzido 

equivalente a 1,5 vezes ao alcançado na safra 05/06, em termos nacionais. Na safra 

14/15 foram cultivados, com finalidade industrial, nove milhões de hectares, que 

resultaram em 642 milhões de toneladas de cana-de-açúcar processadas pela indústria 

sucroenergética (CONAB, 2015). Quando verificados os dados referentes ao estado de 

Goiás, o crescimento, nesse mesmo intervalo se mostrou muito mais intenso. A área 

cultivada e o volume de cana-de-açúcar produzida no estado, com finalidade industrial, 

na safra 14/15 é equivalente a 4,2 vezes ao que foi alcançado na safra 05/06. O estado 

passou da sétima para a segunda colocação quanto à área e ao volume de cana-de-açúcar 

cultivado no país (CONAB, 2015).  

O contexto aponta para um quadro no qual a ampliação das atividades 

canavieiras se consolida como elemento capaz de interferir em importantes áreas de 

terras agricultáveis do estado de Goiás, levando a reconfiguração do espaço a partir das 

demandas dessa atividade. 

A acomodação da agroindústria canavieira em terras goianas parece ter força 

suficiente para desarticular setores produtivos e comunidades locais já estabelecidas, 

além de trazer novos elementos na relação entre o capital agroindustrial e as estratégias 

de controle fundiário. 

O interesse da Geografia e dos geógrafos sobre o fenômeno em questão é amplo 

por se tratar de evento capaz de alterar a dinâmica socioespacial de forma significativa e 

contribuir para moldar o espaço de acordo com as demandas e interesses próprios da 

atividade, representado por seus atores. Os impactos ambientais, a relação entre o 

capital e o trabalho e os efeitos na estrutura fundiária são algumas das possibilidades de 

                                                 
2
 A construção de um duto ligando os municípios de Jataí (GO) a Paulínia (SP) é a principal aposta da 

agroindústria canavieira para viabilizar o escoamento de grandes volumes de etanol a partir do Sudoeste 

do estado, uma das principais áreas de concentração de novos investimentos. 
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temáticas a serem tratadas pela Geografia e por outras ciências referentes à questão em 

tela. 

Uma possibilidade metodológica ao geógrafo para analisar a questão é 

considerar que o fenômeno interfere na formação espacial por depender de condições 

espaciais específicas para que se realize. A seletividade dos espaços a serem utilizados; 

a inserção de objetos técnicos e de formas espaciais que servem especificamente a essa 

atividade; a realização de fluxos de capital, de pessoas, de informação e de mercadorias; 

a ocorrência de embates com a cultura local, e; as resistências a sua inserção e a 

territorialização pela agroindústria sucroenergética são alguns exemplos de como o 

espaço e seu processo de formação podem ser alterados. 

Paralelamente ao movimento de ocupação de novas áreas, ocorre outro 

movimento que começa a dar ao setor novas características quanto a sua organização 

interna. A atividade canavieira, que ora realiza esse movimento de apropriação do 

espaço agrário em Goiás, está, parcialmente, organizada internamente a partir de 

características que historicamente não se apresentavam nesse setor: a profissionalização 

da gestão e a abertura dos capitais. Essas características contribuem para modificar o 

padrão técnico gerencial adotado por algumas empresas ou corporações, demonstrando 

se tratar do início de uma nova etapa de modernização dessa atividade
3
.  

Diante do contexto apresentado, o que defendemos é que, mesmo diante de sua 

reestruturação interna e do movimento de expansão, o setor mantém o controle sobre o 

recurso terra como uma de suas principais características, embora tenha modificado suas 

estratégias. A combinação entre a modificação do padrão técnico-gerencial do setor, os 

requisitos espaciais necessários à produção mecanizada e as estratégias de controle do 

espaço agrário contribuem, nos locais de expansão, para a cristalização da estrutura 

fundiária tradicional, fortemente concentrada. São, em geral, espaços onde o 

agronegócio já se faz presente e estabeleceu suas territorialidades, devido às condições 

espaciais que viabilizam o cultivo mecanizado, principalmente de grãos.  

A seguir, buscaremos identificar as condições que facilitaram a expansão em 

Goiás. Antes, porém, é necessário mais uma vez lembrar que a tradicional agroindústria 

canavieira, ao realizar o movimento de ocupação de terras do Cerrado, o faz amparada 

                                                 
3
 As unidades produtivas atualmente em funcionamento no estado de Goiás adotam diferentes níveis de 

tecnificação das atividades agrícolas e industriais, além de possuírem diferentes níveis de organização da 

gestão. É possível identificar empresas onde a administração e o capital são de origem familiar e outras 

nas quais a profissionalização da administração e o capital aberto estão presentes. No capítulo 2 essa 

questão será mais adequadamente explorada. 
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por questões mercadológicas, pelos incentivos estatais e, também por mudanças na sua 

organização interna. A ampliação da escala de produção, a diversificação das atividades, 

as mudanças na composição e na origem do capital e as formas de gestão adotadas por 

essas empresas permitem dizer que a atividade se encontra em transição. 

Como parte das mudanças que alcançam a atividade canavieira, está, inclusive, a 

alteração na nomenclatura utilizada para nomina-la. O conjunto das atividades que 

compreendem o cultivo de cana-de-açúcar e a produção de derivados é tratada por 

diferentes nomes, dependendo do contexto e da intencionalidade. A utilização do termo 

setor sucroenergético
4
, tem sido adotado por empresários e agentes estatais como forma 

de dar visibilidade a transição que alcança a atividade. Independentemente da 

nomenclatura adotada, é necessário deixar claro que ela se constitui enquanto atividade 

econômica capitalista e, como tal, somente recebe investimentos quando se torna 

possível realizar a reprodução ampliada do capital.  

 

2.1. O contexto da expansão 

Até o ano de 2005 a atividade produtiva de cana-de-açúcar e de seus derivados 

no estado de Goiás se apresentava como atividade secundária, sem grande importância 

para a dinâmica econômica e espacial na escala do estado. No início daquele ano 

estavam em funcionamento treze unidades e outras três se preparavam para iniciar suas 

atividades (Fig. 1). A capacidade de moagem instalada, a área cultivada com cana-de-

açúcar e o volume de produção realizada em território goiano não fazia do estado um 

destaque no cenário produtivo canavieiro nacional. Os espaços diretamente 

influenciados pela atividade sucroenergética formavam um eixo no sentido norte-sul 

que ocupava a porção central do estado. Na safra 2005/06 em quarenta e um municípios 

goianos a área cultivada com cana-de-açúcar era superior a quinhentos hectares, sendo 

que destes, em apenas quatro a área de cultivo ultrapassava quinze mil hectares. O 

município de Santa Helena de Goiás abrigava a maior área cultivada entre os 

municípios goianos (28,7 mil ha), seguido dos municípios de Goiatuba (17,3 mil ha), 

Goianésia (17 mil ha), Turvelândia (15,5 mil ha), Vila Propício (14,5 mil ha), 

Maurilândia (13 mil ha) e Jandaia (10,7 mil ha) (CANASAT, 2015).  

                                                 
4
 Consideramos que a agroindústria sucroenergética, por sua tradição e capacidade de contribuir nos 

processos de formação sociespacial e pelo grau de complexidade de organização interna, constitui um 

setor produtivo. Assim, compreendemos que o fato de trata-la como setor sucroenergético não traz 

prejuízo para a sua qualificação ou a interpretação de suas características. 
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O estado começava a viver o surto de instalação de novas unidades. O Sindicato 

da Indústria de Fabricação de Etanol do Estado de Goiás (SIFAEG) anunciou, durante a 

coletiva de encerramento da safra 05/06, os progressos da agroindústria canavieira no 

estado não apenas em números, mas na realização de parceria com instituições de 

pesquisa para consolidar o desenvolvimento de variedades apropriadas ao ambiente 

produtivo goiano e na conquista da certificação ISO 14.000 por uma unidade 

sucroenergética (SIFAEG, 2015). 

Figura 1 - Goiás: agroindústrias canavieiras e municípios produtores de cana-de-açúcar - 2005. 

 
Fonte: SIEG (2014), CANASAT (2015), trabalho de campo. Org. SILVA, W. F. 
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Na ocasião, o SIFAEG anunciou a entrada em operação de duas unidades: a 

Energética Serranópolis, localizada no município de Serranópolis e reativada pelo grupo 

pernambucano Ipojuca esmagou 180 mil ton. e; a Destilaria Catanduva, localizada no 

município de Rio Verde, foi convertida de indústria de aguardente para destilaria de 

etanol e esmagou 100 mil ton. No ano seguinte entraria em operação a Usina São João, 

em Quirinópolis, esmagando 500 mil ton. e em 2007 começaria a operar, em Itumbiara, 

a segunda unidade do Grupo Vale do Verdão, esmagando 600 mil ton. 

Em 2008 a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos divulgou 

que havia quatorze processos em fase de análise, dezessete com Licença Prévia 

expedida e quinze com Licença de Instalação expedida para unidades industriais 

canavieiras (SEMARH, 2015).   

A safra 2006/07 marca o início de um rápido movimento de intensificação da 

produção canavieira no estado, com capacidade suficiente para promover a 

transformação nas paisagens de importantes regiões agropecuárias no estado. A 

agroindústria canavieira experimentou condições econômicas que a colocava como um 

dos mais promissores negócios no país graças à previsão de elevação dos volumes de 

consumo interno e de exportação. Mais uma vez o setor passaria por um ciclo de 

expansão, desta vez com a atração de investimentos internacionais.  

O que estamos chamando aqui de expansão da agroindústria canavieira é o 

movimento de ocupação de novos espaços para a produção de cana-de-açúcar e seus 

derivados, ocorrida de forma mais intensa a partir de 2005. As localidades que 

abrigaram tal movimento estão, prioritariamente, no oeste paulista, sua área core, e nos 

estados de Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás. A ocupação dessas áreas 

implica diretamente no seu reordenamento espacial e territorial. 

A necessidade de verificar o fenômeno a partir da formação de territórios se 

justifica a partir da constatação de que os espaços usados pela atividade se encontram 

ocupados por outras cadeias produtivas e, necessariamente, devem ser incorporados à 

produção de cana-de-açúcar e de seus derivados. Silva e Miziara (2010) identificaram o 

fortalecimento das áreas já consolidadas no centro e no sul do estado e a ocupação do 

extremo sudoeste como o principal eixo em direção a áreas novas. Castro et. al. (2010) 

indicam que a expansão em Goiás se dá preferencialmente em substituição às culturas 

anuais, sendo as pastagens uma opção secundária. 

Diferentemente do que ocorreu com as atividades pioneiras, a cana-de-açúcar, 

encontrou um espaço ocupado e moldado por cadeias produtivas mais antigas e em 
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diferentes níveis de organização e capacidade de resistência. O espaço estava ocupado, 

as territorialidades estavam postas ou em construção. Em diferentes níveis de 

consolidação atores do agronegócio de grãos, da pecuária e especuladores fundiários 

detinham o controle das melhores terras, seja pela propriedade ou por outra relação de 

controle, como, por exemplo, o arrendamento. Foi necessário aos atores da 

agroindústria canavieira realizar embate intercapitalista no sentido de destituir do 

controle os atores hegemônicos que atuavam nas frentes de expansão da atividade 

naquelas terras que abrigariam a expansão.  

Na perspectiva dialética de construção espacial, diferentes elementos são 

capazes de promover novos padrões de organização espacial. Saquet (2007) afirma ser 

necessário levar em conta as múltiplas dimensões que envolvem a dinâmica espacial, 

capazes de reordenar o espaço de acordo com as demandas dos atores sociais atuando 

direta e indiretamente sobre ele. Nessa perspectiva, a interação entre a economia, a 

natureza, a política e a cultura, é capaz de ordenar a formação espacial e estabelecer 

novas territorialidades. 

Santos (2006) aponta como caminho para a compreensão da realidade e do 

espaço a perspectiva da totalidade, isso é, do conjunto concreto e integrado dos 

elementos que efetivamente contribuem para compor o espaço, levando em conta as 

questões da escala e do tempo como mediadores do processo de construção. O autor 

chama a atenção para os riscos que a perspectiva da totalidade oferece, quando são 

elencados diversos elementos que não contribuem para o movimento contínuo de 

formação espacial. Tal situação leva a exaustiva tarefa de descrição de variáveis na 

análise que acabam por tornar o conceito vazio de significado. 

Seria necessário, então, para compreender a totalidade, realizar a sua divisão, a 

análise das partes e da interação e função das partes no todo. Nesse conjunto que realiza 

constantemente o reordenamento e a recombinação de elementos alguns destes se 

colocam com maior força para intervir na constituição dos demais (SANTOS, 2006). 

No conjunto dos elementos que formam o espaço, a atividade econômica possui 

força singular para interferir no processo de (re) construção. Não se trata de 

desconsiderar a força das formas espaciais construídas e naturais, dos costumes, das 

relações políticas postas no espaço como elementos importantes para a contínua marcha 

de (re) construção espacial, mas de chamar a atenção para o fato de que a inserção de 

uma nova atividade produtiva em um espaço é, ao mesmo tempo, produto e produtor de 
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formas espaciais específicas que serão responsáveis por imprimir diversas 

características desse espaço. 

Dessa forma, as diferentes atividades produtivas produzem e escolhem espaços 

diferentes, adaptados às suas necessidades de forma a garantir a reprodução capitalista.  

Cada actividad productiva ejerce una forma particular de incidencia 

espacial en la medida en que requiere recursos distintos, necesita de 

una base territorial y de unos espacios complementarios particulares y 

se dirige hacia sectores y mercados diferenciados. La articulación de 

cada espacio concreto responderá a los efectos territorializadores 

conjuntos de cada una de las actividades productivas presentes. 

La hipótesis de la que se parte es que los cambios en los procesos 

productivo son los que definen las transformaciones necesarias en la 

articulación territorial, resultando um espacio social concreto. 

(SÁNCHEZ, 1991. p. 155) 

Como visto, as mudanças no perfil produtivo alteram as articulações entre os 

territórios, o que determina rebates na formação do espaço. Fica claro também a relação 

entre a questão territorial e a espacial. A dinâmica espacial e o estabelecimento de 

territorialidades estão diretamente relacionados e somente podem ser entendidos a partir 

da sua interação. Buscaremos contemplar, inicialmente, o recente movimento de 

expansão da agroindústria canavieira no Brasil a partir desse prisma, como um 

fenômeno capaz de promover, simultaneamente, novas espacialidades e novas 

territorialidades. 

Entender as territorialidades formadas ou em construção e os territórios oriundos 

da apropriação/controle dos espaços requer a identificação de quem comanda, controla o 

movimento. Haesbaert (2005, p. 6776) considera que “devemos primeiramente 

distinguir os territórios de acordo com os sujeitos que os constroem, sejam eles 

indivíduos, grupos sociais, o Estado, empresas, instituições como a Igreja etc.”. Assim, 

a formação das territorialidades não resulta do acaso, é processo intencional, 

comandado por um ator ou um grupo de atores com a finalidade de controlar recursos, 

processos, espaços ou pessoas que nele estejam. 

Por sua natureza e constituição histórica, o controle territorial sempre foi uma 

das características mais notáveis da agroindústria canavieira brasileira (RAMOS, 1999). 

A verticalização da atividade, através da integração entre o ciclo agrícola e o ciclo 

industrial, coloca o controle territorial das áreas de cultivo pela corporação industrial 

quase que como uma condição natural. Os atores envolvidos na formação das 

territorialidades do espaço agrícola são, portanto, os mesmos que controlam a atividade 

industrial. 
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A partir da abordagem dialética, o território se estabelece a partir do poder, do 

controle, da apropriação do espaço por uma classe (ou parte dela), que se apropria dos 

recursos nele contidos, e da possibilidade de utilização desses recursos para a realização 

da reprodução ampliada do capital (RAFFESTIN, 1993). Nessa perspectiva, o domínio 

econômico é valorizado como condição para a formação dos territórios. Nesse sentido, 

os elementos contidos no espaço somente se tornam recursos a partir do momento em 

que são colocados a disposição de um processo produtivo. Considerando que a 

produção de cana-de-açúcar depende de recursos que são também essenciais para as 

demais cadeias produtivas do agronegócio: trabalho, terra e água, o que leva a 

ocorrência de embates territoriais entre os setores produtivos. 

Devido a essa necessidade, aliada a outras específicas do setor, tradicionalmente 

a atividade canavieira teve como forte característica a formação de territórios através do 

controle de terras pela propriedade. Andrade (1986) afirma que durante as últimas 

décadas do século XIX e as primeiras décadas do século XX, após a fracassada 

iniciativa de formação dos engenhos centrais ocorreu um surto de criação de usinas no 

espaço açucareiro nordestino. A usina compreendia um estágio técnico superior ao dos 

antigos engenhos banguês e mesmo dos malsucedidos engenhos centrais. Com 

capacidade técnica suficiente para ampliar a escala de produção, elas demandavam 

volumes maiores de matéria-prima e, por consequência, contribuíram para a 

concentração fundiária naquele espaço. Ao falar sobre esse efeito, o autor afirma que 

Com a usina, esse processo de divisão, de retalhamento de 

propriedades não só foi detido, como também se passou a formar um 

processo de concentração fundiária a ponto de haver usinas, hoje, que 

controlam áreas enormes, superiores a 35.000 hectares em cada uma 

delas, reunindo sob seu domínio mais de cinquenta antigos banguês. 

(ANDRADE, 1986, p. 94) 

O período histórico analisado por Andrade (1986) guarda semelhanças e 

distinções com o que ocorre atualmente na atividade canavieira. A ampliação da escala 

de produção industrial é uma das semelhanças, enquanto a forma de controle fundiário 

através da aquisição de terras talvez seja uma das principais distinções. Apesar de ainda 

existirem grupos empresariais que atuam na atividade que detêm a propriedade de 

enormes extensões de terra, o controle fundiário pelos atores da agroindústria canavieira 

não necessariamente se realiza pela propriedade, sendo substituído pelo arrendamento, 

pelas parcerias agrícolas e pela contratação de fornecedores na medida em que são 
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abertas unidades industriais novas e ocorre a inserção/fusão de capital de origem 

internacional na atividade. 

A formação das territorialidades se dá principalmente sobre o espaço agrícola, 

com a finalidade de garantir o abastecimento da unidade industrial com matéria-prima 

da forma mais vantajosa possível. A preferência pelo controle fundiário a partir do 

arrendamento e do fornecimento, em detrimento da propriedade fundiária, permite aos 

investidores alcançar uma condição desejada pelo capital contemporâneo: a 

flexibilidade e a fluidez das territorialidades quanto aos seus espaços de produção e ao 

capital empregado. Devido à velocidade das transformações espaciais e do nível técnico 

que permite o uso de um recurso, o capital se organiza de forma a ter possibilidades de 

colocar sob seu controle ou dispor esse controle a outros entes de forma quase 

instantânea. A fluidez das territorialidades passa a ser uma vantagem para as 

corporações na medida em que novas possibilidades de investimentos se apresentam em 

outros segmentos de negócio e em outros espaços.  

Poder controlar ou abrir mão de um determinado recurso de maneira rápida 

implica não imobilizar capital na sua aquisição. Isso resolve uma questão necessária à 

nova configuração desta atividade: a fusão entre o capital industrial e o capital 

financeiro. As velocidades de resposta esperadas aos investimentos realizados pelos 

dois segmentos não guarda paralelo, uma vez que os investimentos do capital financeiro 

buscam a fluidez e a circulação em escalas mais amplas e rápidas em relação ao capital 

industrial. Especificamente o capital industrial canavieiro brasileiro, tradicionalmente 

originado do capital fundiário, requer tempo de resposta aos investimentos e 

imobilização de capital em volumes significativos, condição indesejada pelo capital 

financeiro. 

Considerando que a finalidade central das estratégias do capital canavieiro é a 

formação de territorialidades materiais, na intenção de ter à sua disposição o espaço e 

nele exercer domínio sobre o uso, chama a atenção o fato de que os atores desse 

segmento produtivo realizem ações no sentido de alcançar a opinião pública e as classes 

dominantes locais. As estratégias implicam em convencer as comunidades locais que o 

setor proporciona vantagens econômicas, sociais e ambientais nos locais em que se 

instala. A geração de empregos, o apoio à recuperação de áreas ambientalmente 

degradadas, a oferta de cursos de formação, a realização de ações de assistência social e 

o financiamento de eventos culturais são algumas das estratégias utilizadas para 

convencer a sociedade e criar uma imagem positiva da agroindústria canavieira. 
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A utilização destas estratégias pela agroindústria canavieira nas terras do 

Cerrado goiano, em uma escala mais ampliada, é um processo relativamente recente. 

Apesar de ser recente, o movimento claramente demonstra que a ação dos atores do 

setor se dá em diferentes dimensões e em diferentes escalas, originando, de maneira 

mais acentuada, a situação denominada por Haesbaert (2006) de multiterritorialidade. 

Os atores desse setor agem, simultaneamente, em diferentes segmentos sociais, 

políticos, econômicos e ideológicos, como forma de garantir o controle de seus 

territórios de forma ampla e irrestrita. 

Dentre as estratégias utilizadas para a formação das multiterritorialidades 

(HAESBAERT, 2006) se destacam àquelas que buscam interferir sobre a sociedade e o 

poder público no sentido de garantir condições favoráveis a sua territorialização. São 

exemplos de ações que ocorreram no espaço goiano: a aprovação de leis que projetam 

seus interesses; a criação de linhas de financiamento público e de programas de 

incentivo fiscal; o convencimento da sociedade local sobre os benefícios trazidos pela 

atividade; a instalação de infraestrutura, pública e privada, necessária ao funcionamento 

do complexo agroindustrial, e; a conquista de apoio das lideranças locais. Essas ações 

fazem parte das estratégias de, usada pelo setor nesse movimento de expansão.  

Nesse contexto, a formação de territorialidades que garantam o controle e o 

acesso a terra é condição fundamental para que o setor tenha o controle dos recursos em 

quantidade e qualidade suficiente para abastecer a unidade industrial. Invariavelmente 

esse embate alcança diferentes atores do agronegócio, como proprietários de terras e 

produtores rurais que realizam outras atividades já territorializadas no mesmo espaço, 

que acabam por ver seus interesses e territórios ameaçados, além de atores de outros 

setores produtivos e a comunidade local. Dentre os que estão mais vulneráveis a ação do 

capital canavieiro, os produtores familiares, as comunidades rurais e urbanas e os 

trabalhadores rurais.  

Como afirmado anteriormente, o espaço usado agora para a expansão das 

atividades canavieiras não está vazio, nem tampouco é inerte a ocupação. Pelo 

contrário, na maior parte dele estão atores com forte capacidade de resistência devido ao 

seu nível de capitalização. 

Diferentes estudos tem demonstrado que a expansão do cultivo de cana-de-

açúcar em Goiás se dá prioritariamente em áreas ocupadas pela agricultura. Ribeiro 

(2010) realiza a comparação das áreas ocupadas com cana-de-açúcar, nos ambientes de 

cerrado, em 2007, levando em conta os usos no ano de 2002. O cenário encontrado é de 
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que 78% da área cultivada com cana-de-açúcar em 2007 eram de uso agrícola em 2002. 

Aponta, ainda, a existência de condições distintas nas porções norte e sul do estado de 

Goiás, sendo que a substituição de culturas anuais pela cana-de-açúcar na porção sul 

alcança 67% da área cultivada.  

Os atores que ocupam essas terras são justamente os produtores de grãos, 

normalmente, com grande capacidade de investimentos na tecnificação de suas 

atividades e com capacidade de influenciar o quadro político e econômico.  

Nas terras do Cerrado goiano, onde a presença dos setores produtivos de grãos e 

de carnes é consolidada, os embates territoriais entre os setores se tornam constantes e 

passam a ocupar o centro dos debates. As tentativas, por parte dos atores locais, de 

impor resistência ao avanço da agroindústria canavieira se contrapõem às estratégias de 

territorialização usadas pelos seus atores e estabelecem uma disputa territorial 

intercapitalista nos espaços de expansão com capacidade de alcançar diferentes 

dimensões (SILVA, 2011).  

O interesse da agroindústria canavieira pelo controle fundiário não é 

indiscriminado, pelo contrário, é seletivo. As terras a serem ocupadas precisam atender 

aos requisitos da produção tecnificada de cana-de-açúcar, além de apresentarem 

facilidades de acesso e estarem próximas à unidade industrial. A topografia do terreno, a 

disponibilidade de vias de transporte, a fertilidade do solo e a condição climática do 

local a ser ocupado passaram a ser fatores de seletividade de áreas de interesse aos 

atores da agroindústria canavieira. 

Franco (2012) realizou simulações de produtividade em diferentes ambientes 

edafoclimáticos do Sudoeste de Goiás e identificou nítidas vantagens para a cana 

cultivada em solos com grande capacidade de retenção de água. O perfil das terras mais 

utilizadas pelo setor apontado pela pesquisa é de solos com boa fertilidade, 

mecanizáveis, declividade baixa e anteriormente arrendadas para o cultivo de grãos. A 

predileção por essas terras se justifica no menor custo de implantação e no maior 

rendimento dos canaviais. 

A intenção é ocupar terras que possam ser rapidamente colocadas à disposição 

da produção de cana-de-açúcar a partir da ação do capital canavieiro através de 

estratégias de subordinação via arrendamento ou contratos de fornecimento.  

O resultado é a forte disputa pelo controle de terras para o cultivo da cana-de-

açúcar em espaços onde se realiza a produção de bens que atendem a outras cadeias 

produtivas. Trata-se de um embate territorial onde diferentes setores capitalistas 
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procuram defender seus espaços de produção, condição que pode levar a ampliação 

artificial do preço da terra, como será verificado posteriormente. 

Além das cadeias produtivas do agronegócio, é necessário ressaltar que também 

a agricultura familiar tem seus territórios desestruturados pela ação do capital canavieiro 

com consequências diretas a segurança alimentar e a permanência desses agricultores na 

atividade. Os danos causados a esse segmento produtivo são prejudiciais à coletividade 

social e contribuem para separar o pequeno produtor de seu meio de produção principal, 

a terra. Em diversos casos, o agricultor familiar, impossibilitado de garantir a sua 

reprodução a partir do trabalho em sua propriedade, tem como única alternativa buscar a 

complementação do ganho necessário a sua manutenção no trabalho assalariado, 

justamente na atividade canavieira. Assim, o agricultor familiar, ao se converte em 

trabalhador, se aliena para que se cumpra a condição essencial de realização da renda da 

terra, a obtenção da mais-valia.  

[...] para o produtor imediato, a posse da terra se patenteia uma das 

condições de produção, a propriedade da terra, a condição mais 

vantajosa, condição para que seu modo de produção floresça. O modo 

capitalista de produção desapropria o trabalhador das condições de 

produção, e do mesmo modo na agricultura subtrai a propriedade ao 

trabalhador agrícola e subordina-o a um capitalista que explora a 

agricultura para conseguir lucro. (MARX, 19-, p. 706). Grifo do autor. 

A apropriação de territórios da agricultura familiar para a produção de 

agrocombustíveis no ambiente do Cerrado, especialmente o etanol e o biodiesel, é mais 

uma das “externalidades” (UNICA, 2005) da incorporação de espaços produtivos pelo 

agronegócio que chamam a atenção na atualidade. Tal apropriação coloca em evidência 

o debate sobre a prioridade do uso da terra para a produção de alimentos ou para a 

produção de energia, para servir a sociedade local com bens que serão consumidos por 

ela ou para atender demandas externas ao local. 

Diante do exposto, fica claro que o movimento de expansão da atividade 

canavieira em direção as terras goianas é um evento que possui força suficiente para 

remodelar os processos de construção espacial e o estabelecimento das territorialidades 

por parte dos atores desse setor e por outros que atuam em segmentos produtivos 

impactados pelo movimento. 

A produção de cana-de-açúcar e de seus derivados em terras goianas se trata de 

fenômeno que não se explica em si mesmo e que não pode ser compreendido apenas 

pelo recorte espacial do estado. A sua viabilização se realiza com a combinação de 

condições específicas no mercado interno e no internacional de energia, além da ação 
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direta do Estado. Tentaremos, a seguir, dimensionar o fenômeno analisado e identificar 

as principais condições que possibilitaram a expansão. 

 

2.2.  Os vetores da expansão 

No cenário nacional, a recente ampliação da produção de cana-de-açúcar e de 

seus dois principais derivados seguiu uma trajetória de forte crescimento até o ano de 

2008. A partir dai, ocorre a redução de investimentos e do ritmo de crescimento da 

produção de alguns derivados, em especial o etanol. Os dados referentes à safra 

2014/2015 demonstram estar acontecendo a retomada do crescimento da produção dos 

principais derivados da agroindústria canavieira (UNICA, 2015). Buscaremos entender 

as condições desse crescimento e associar a situação brasileira àquela encontrada no 

estado de Goiás. 

A produção de energia a partir da biomassa é apontada como alternativa 

econômica, tecnológica e ambientalmente capaz de participar do mercado global de 

energia por conseguir complementar as fontes energéticas tradicionais. Soma-se a isso, 

a crescente demanda por fontes energéticas e as incertezas que rondam o sistema 

hidrelétrico brasileiro. Apesar de contar com forte discurso voltado a disseminar a ideia 

da substituição dos combustíveis fósseis por fontes energéticas com base na biomassa, 

ainda não há maturidade tecnológica nem capacidade produtiva instalada suficiente para 

sustentar tal substituição (CORTEZ, LORA e AYARZA, 2008).  

A inserção do etanol na matriz energética mundial encontra muitas resistências. 

Talvez, as principais sejam: a impossibilidade de que a produção seja ampliada em 

escala suficiente para abastecer mercados mais robustos com garantias de continuidade 

e a concentração da produção de etanol em poucos países, o que causa problemas 

relacionados à oscilação de preços e de oferta. No mercado externo, a competitividade 

do etanol brasileiro está diretamente associada à cotação internacional do petróleo, visto 

que seu principal uso é a adição à gasolina. No contexto institucional e político vigente, 

oferecer vantagens comerciais ao consumidor em relação à gasolina é condição 

primordial para que os interesses da agroindústria canavieira brasileira possam ser 

concretizados. Os dados apresentados a seguir demonstram que o cenário se mostrava 

favorável durante os primeiros anos do atual movimento de expansão. 

No ano de 2006 os custos de produção do etanol de cana-de-açúcar brasileiro 

eram competitivos em relação ao etanol norte-americano, o europeu e a gasolina. O 
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custo de produção do etanol brasileiro foi estimado em US$ 0,20, a gasolina oscilava 

entre US$ 0,22 – 0,31/litro, o etanol de milho, nos EUA, US$ 0,33/litro e o etanol 

europeu de beterraba apresentava custo de produção entre US$ 0,48 e US$ 0,52/litro 

(MACEDO, 2005). 

Em estudo publicado em 2008 pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), usando metodologia que comparava a cotação do 

petróleo ao custo de produção de etanol no Brasil, foi constatado que “incluídos todos 

os insumos e fatores, seu custo esteja entre 0,25 US$/litro e 0,30 US$/litro, 

correspondentes ao petróleo numa cotação precificado entre 36 US$/barril e 43 

US$/barril” (BNDES, 2008 p. 203). Nessas condições, o etanol brasileiro seria 

competitivo, no mercado externo, se o petróleo mantivesse cotação superior a US$ 

43/barril.  

O período entre 2003 e 2008 foi de fortes elevações nos preços internacionais do 

petróleo. O barril do petróleo tipo Brent passou de US$ 28 para US$ 100 (ANP, 2013) 

nesse intervalo o que tornou o etanol brasileiro mais competitivo. A crise econômica 

internacional iniciada, naquele ano, contribuiu para derrubar a cotação do petróleo e, 

consequentemente, reduzir a competitividade do etanol brasileiro no mercado externo. 

Os dados sobre a exportação de etanol pelo Brasil ilustram bem os efeitos da mudança. 

Entre os anos de 2003 e 2008 as exportações de etanol passaram de 0,7 para 5,1 milhões 

de m³. Nos dois anos seguintes as exportações foram, respectivamente, de 3,3 e 1,9 

milhões de m³ (ANP, 2013), confirmando a forte retração no mercado externo após 

2008.  

Após o movimento de baixa na cotação do petróleo, os preços se mantiveram 

relativamente estáveis com cotações superiores a U$ 100/barril até junho de 2014.  O 

que se assiste nos últimos meses é um movimento de forte retração nos preços 

internacionais. A cotação do petróleo caiu de U$ 112 para valores abaixo de U$ 40 

/barril no fechamento do ano de 2015 (INVESTING.COM, 2015). A variação do preço 

tem sido atribuída à elevação da produção nos EUA, a redução da demanda e a posição 

adotada pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) em não reduzir 

as cotas de produção. A redução pode, assim como ocorreu em 2008, trazer obstáculos à 

comercialização de etanol no mercado externo. 

Internamente, a cotação internacional do petróleo pouco tem influenciado sobre 

o mercado do etanol. A política de preços dos combustíveis adotada pelo governo 

brasileiro não tem levado em conta as flutuações no mercado externo. De uma forma 
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geral, os preços não se associam aos custos de produção ou de importação e sim a 

necessidade de controle da inflação. Uma das principais reclamações dos capitalistas da 

agroindústria canavieira é justamente o fato de o governo não permitir a elevação do 

preço da gasolina nos mesmos patamares da cotação do petróleo.  

O principal fator responsável pela elevação da demanda interna de etanol 

combustível foi a produção de veículos bicombustíveis, conforme aponta Moraes 

(2007). Colocados no mercado brasileiro no ano de 2003, esses veículos representaram 

88% dos veículos leves licenciados nos anos de 2014 e 2015 (ANFAVEA, 2015). Sua 

disseminação, associada a preços competitivos ao consumidor em relação à gasolina, 

ampliou a demanda por etanol hidratado.  

No entanto, o crescimento do consumo de etanol projetado na euforia do 

lançamento dos veículos bicombustíveis ainda não se concretizou. Para os 

representantes do setor o problema deve-se a política econômica brasileira que, na 

tentativa de conter a inflação, mantém os derivados de petróleo a preços baixos de 

forma artificial, causando prejuízos ao setor petrolífero e ao canavieiro. Tais 

proposições necessitam de análise mais aprofundada para que se verifique sua validade. 

A queda na cotação do petróleo verificada nos últimos meses também não foi e nem 

deve ser repassada ao consumidor final, mantendo o cenário interno com poucas 

alterações.  

Mesmo diante da queda do consumo do etanol hidratado, o setor se apropria de 

outros meios de auxílio governamentais para garantir mercados para seus produtos. 

Desde o ano de 1938 o Estado brasileiro regulamenta a adição compulsória de etanol 

anidro a gasolina comercial (MAPA, 2009). Através desse expediente a indústria 

sucroenergética garante uma fatia de participação no mercado de combustíveis, que 

pode chegar a 25% da gasolina comercializada. A Lei nº 13.033, de 24 de setembro de 

2014, que prevê que a adição etanol à gasolina pode chegar até 27,5% caso seja 

comprovada viabilidade técnica. De uma forma geral, a ampliação ou redução da 

proporção de etanol na gasolina é utilizada como regulador de mercado para atender as 

conveniências da indústria sucroenergética e do próprio Estado.  

A combinação entre a disseminação dos veículos bicombustíveis e a adição 

compulsória de etanol anidro a gasolina fez com que o consumo de etanol (anidro e 
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hidratado) chegasse a ultrapassar o da gasolina A, entre os anos de 2008 e 2009
5
 (Fig. 

2). 

Figura 2 - Consumo de etanol e de gasolina no Brasil - 2003/2012 

 
Fonte: ANP, 2014. Org. do autor. 

Além das condições descritas anteriormente, é necessário também levar em 

conta que foram criadas condições que aliaram a busca de energia alternativa à atuação 

de fatores institucionais internacionais que proporcionaram ao Brasil ocupar posição de 

destaque no fornecimento de açúcar e etanol para o mercado externo. No cenário 

internacional destacam-se a vitória obtida pelo Brasil junto a Organização Mundial do 

Comércio (OMC) em ação que tratava dos subsídios oferecidos pela União Europeia 

(UE) a produtores de açúcar (MORAES, 2007); e a recuperação na cotação do açúcar 

branco (BACCARIN, GEBARA e FACTORE, 2009). Levando em conta o cenário 

apresentado, de uma forma geral, as condições foram favoráveis à agroindústria 

canavieira brasileira durante os primeiros anos desse século. 

Diante do exposto, podemos associar o movimento de expansão da agroindústria 

canavieira às condições econômicas experimentadas por seus derivados, especialmente 

o etanol.  

Por sua vez, a expansão da produção de cana-de-açúcar e de seus derivados 

interfere diretamente na dinâmica espacial das áreas que são ocupadas por essa 

atividade. Ocorre aí a formação de novas territorialidades por parte das empresas que 

atuam no setor e, consequentemente, a intervenção em diversas outras territorialidades 

já estabelecidas nessas áreas, envolvendo diferentes sujeitos, diferentes tempos e 

                                                 
5
 Os números apresentados referem-se a soma do etanol anidro (adicionado a gasolina) do hidratado 

(usado para abastecer veículos movidos a etanol ou bicombustíveis), comparados a gasolina A (gasolina 

pura, sem considerar a adição de etanol anidro). 
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diferentes escalas. “No território, existe uma pluralidade de sujeitos, em relação 

recíproca, contraditória e de unidade entre si, no e com o lugar e com outros lugares e 

pessoas; identidades.” (SAQUET, 2007. p. 158). A formação territorial se confundiria 

com a formação espacial, nas palavras desse autor, “na relação espaço versus território, 

também há reciprocidade, pois se entrelaçam, superpõem-se e estão em unidade. Um 

está no outro” (SAQUET, 2007, p. 158). 

A crescente demanda por açúcar, etanol e energia e as projeções de crescimento 

acelerado tornou a agroindústria canavieira uma atividade atraente ao capital de 

diferentes origens. Essa atividade apresentava-se como uma possibilidade de reprodução 

do capital em nível suficiente para satisfazer a tarefa de acumulação. Por consequência, 

o desenvolvimento das relações capitalistas na agroindústria canavieira levou a etapa 

complementar da acumulação, a centralização do capital na atividade. 

A centralização completa a tarefa da acumulação, capacitando o 

capitalista industrial a ampliar a escala de suas operações. É o mesmo 

o efeito econômico dessa ampliação, decorra êle da acumulação ou da 

centralização. E tanto faz que a centralização se realize pela via 

compulsória da anexação, quando certos capitais se tornam centros de 

gravitação tão poderosos que quebram a coesão individual de outros 

capitais, absorvendo seus fragmentos, ou mediante a fusão de capitais 

já formados ou em formação, obtida por meio de processo mais suave 

de constituição de sociedades anônimas. O aumento do tamanho dos 

estabelecimentos individuais constitui por tôda parte o ponto de 

partida para uma organização mais vasta do trabalho cooperativo que 

utilizam, para mais amplo desenvolvimento de suas fôrças materiais, 

isto é, para a transformação progressiva de processo de produção 

isolados e rotineiros em processos de produção socialmente 

combinados e cientificamente organizados. [sic] (MARX, 1975 p. 

728-729) 

A possibilidade de alcançar maior taxa de reprodução do capital aplicado na 

agroindústria canavieira desencadeia uma série de consequências, dentre as quais se 

destacam: a atração de capital de outros segmentos produtivos, inclusive externos; a 

ampliação da capacidade de realização de investimentos e de concorrer com capitalistas 

menores, e; a organização do processo produtivo em bases técnicas mais avançadas. O 

que é proposto aqui é o entendimento de que a agroindústria canavieira brasileira está 

passando por um movimento de alteração de suas características relativas à origem e 

organização do capital que, por sua vez, capacita esse capital a atuar de forma mais 

incisiva no processo de formação socioespacial, lançando mão, sempre que necessário, 

do uso de estratégias e de padrão técnico até então incomuns a esta atividade. As 

mudanças na constituição do capital aplicado no setor é a condição determinante para 
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alterar a forma de atuar sobre o território e de subordinar os capitais e recursos de seu 

interesse, inclusive a terra.  

Mesmo com a evolução técnica experimentada pela agroindústria canavieira, os 

ganhos em produtividade não seriam suficientes para atender a forte demanda instalada 

pós-2003. A resposta ao crescimento da demanda e as condições favoráveis para a 

rentabilidade foi o crescimento horizontal, através da expansão de área plantada e de 

unidades industriais já existentes e a abertura de novas unidades industriais. A 

consequência imediata é a necessidade de ter sob seu controle terras em quantidade e 

com características adequadas a produção de matéria-prima para abastecer as unidades 

industriais. Mesmo com o movimento de centralização do capital na agroindústria 

canavieira, por ocasião da recente expansão, este não abriu mão do protecionismo e do 

apoio estatal, como será abordado a seguir.  

 

2.3.  A participação estatal 

Não é nossa intenção, aqui, revisar a teoria marxista do Estado. No entanto, é 

necessário deixar claro que a concepção adotada nessa breve consideração é pautada na 

relação orgânica entre o Estado e os agentes econômicos sob o modo capitalista de 

produção. “A ascensão do capitalismo foi acompanhada – em alguns aspectos, 

precedida – pela criação e transformação das instituições e funções estatais, satisfazendo 

as necessidades específicas do capitalismo.” (HARVEY, 2005. p. 93). 

Dentre as principais necessidades do capitalismo junto ao Estado estão: a oferta 

de serviços, a instalação de infraestrutura e a criação de ambiente jurídico favorável. 

Quanto aos serviços, podemos identificar diversos segmentos produtivos que se 

beneficiam de pesquisas e financiamentos públicos para potencializar sua capacidade 

produtiva. O Estado coloca instituições oficiais de pesquisa e de financiamento
6
 a 

disposição do capital privado usando o argumento de incentivar o desenvolvimento e a 

geração de empregos. 

A ocupação do Cerrado brasileiro para a produção de grãos e a recente ocupação 

da savana africana com a mesma intencionalidade são exemplos de ocasiões em que a 

                                                 
6
 O setor sucroenergético se beneficia dos dois tipos de serviços ofertados pelo Estado. Quanto a 

pesquisa, o principal exemplo é o desenvolvimento de cultivares de cana-de-açúcar por um consórcio 

formado por onze Universidades Públicas, a RIDESA. Quanto ao financiamento, o BNDES se tornou o 

principal financiador do movimento recente da expansão sucroenergética ao financiar a instalação e a 

ampliação de unidades sucroenergéticas, além de contar com uma linha específica de financiamento 

voltada a reforma de canaviais, o BNDES-PRORENOVA. 
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força estatal atua no sentido de viabilizar a produção de um determinado bem em um 

espaço até então marginal. Nesses espaços ocorre a instalação de equipamentos de 

infraestrutura, a abertura de linhas de financiamento e a criação de programas e planos 

estatais com a clara intencionalidade de proporcionar a reprodução capitalista
7
 e, assim, 

inserir esses espaços em circuitos internacionais de produção e consumo. Além da ação 

direta sobre o ambiente produtivo, o Estado se coloca a disposição dos agentes do 

capital para criar legislação que garanta algumas condições essenciais, como a garantia 

da propriedade privada dos meios de produção e a segurança jurídica para a realização 

de investimentos. Cabe ao Estado mediar a relação entre os diferentes agentes 

capitalistas e entre estes e a força de trabalho, de forma a manter as condições de 

reprodução capitalista. 

Quando analisada a relação entre o aparelho estatal e a agroindústria canavieira, 

claramente é possível perceber que a ação estatal sempre beneficiou seus atores e 

proporcionou que o setor não apenas se mantivesse, mas que ocupasse cada vez mais 

territórios. Na atual fase, apesar da desregulamentação ocorrida na década de 1990, a 

participação do Estado continua notável e significativa, constituindo-se, portanto, em 

um importante incentivo à expansão verificada. 

A ação estatal acompanha a atividade canavieira desde o período colonial. Um 

importante momento de intervenção estatal no setor ocorreu nas últimas décadas do 

século XIX, com a elaboração da proposta de criação dos Engenhos Centrais (MEIRA, 

2007 e RAMOS, 1999). Na ocasião, a atividade canavieira estava em decadência em 

função do baixo nível técnico e da escassez de crédito, além da concorrência com as 

modernas unidades industriais do setor localizadas nos EUA e em diversas colônias 

europeias. A estratégia para recuperar o setor passava pela intervenção estatal no 

sentido de incentivar a adoção dos mesmos padrões técnicos dos principais 

concorrentes, ou seja, instalar modernas fábricas de açúcar com capacidade técnica e 

escala de produção superior ao dos engenhos e separar a fase industrial da fase agrícola 

na produção do açúcar.  

Na verdade, a participação estatal seria responsável por incentivar um surto de 

modernização agrícola e industrial que tiraria do marasmo e da crise o setor que 

amargava prejuízos há quase meio século. “A idéia era que os engenhos centrais, 

garantidos pelo governo, e funcionando em regiões estratégicas, funcionassem como 

                                                 
7
 Um exemplo representativo dessa modalidade de apoio estatal é o asfaltamento da GO 184, que liga a 

área urbana do município de Jataí a unidade industrial da Raízen, localizada neste mesmo município. 
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verdadeiras escolas de modernização e qualificação” (MEIRA, 2007, p. 64). A 

separação da produção agrícola da industrial seria capaz de fazer com que os níveis de 

produtividade e qualidade nos dois ciclos fossem elevados e os custos reduzidos, 

condição necessária ao retorno da competitividade do açúcar brasileiro. 

O insucesso da iniciativa foi relativo, visto que o capital internacional, 

responsável por instalar e administrar os engenhos centrais não foi capaz de se manter. 

Por outro lado, diversos engenhos centrais foram adquiridos por investidores locais e o 

objetivo de modernizar e concentrar a produção foram alcançados (ANDRADE, 1986). 

Durante a longa e estreita relação entre o Estado e os capitalistas do setor, a fase 

mais intensa ocorre a partir da década de 1930, com a criação do Instituto do Açúcar e 

do Álcool (IAA), quando a relação passa a ser institucionalizada. O Instituto era um 

órgão estatal, subordinado ao executivo federal, com atribuição de regulamentar à 

produção de cana-de-açúcar e de seus derivados no território nacional. O principal 

expediente utilizado pelo IAA foi a criação e execução de planos setoriais voltados a 

agroindústria canavieira. Dentre os diversos planos executados pelo IAA, se destacou o 

Programa Nacional do Álcool (PROÁLCOOL), criado em sua primeira versão no ano 

de 1975. Desde o lançamento do Proálcool, a intensificação da utilização de terras para 

a produção de cana-de-açúcar passou a contar com subsídios que se estendiam a outros 

segmentos do setor, como a fabricação do álcool e a produção e comercialização de 

veículos movidos a álcool. O Programa viabilizava não apenas a produção do álcool, 

mas principalmente criava e garantia mercado para essa produção.  

O controle estatal ocorria através do estabelecimento de cotas de produção para 

as unidades industriais. Esse modelo de regulamentação prevaleceu até a extinção do 

órgão em maio de 1990. Teoricamente, a partir dai ocorre o processo de 

desregulamentação, no entanto a participação do Estado se mantém forte no setor 

através de mecanismos para direcionar a ocupação de novas áreas com o plantio de 

cana-de-açúcar, financiamentos, subsídios e a participação direta no setor com 

investimentos em empresas de capital misto. 

No contexto da recente expansão do setor a participação estatal continua a ser 

elemento central para direcionar e fomentar a ocupação de novos espaços. O Estado não 

pode ser ignorado como um dos atores de significativa importância na expansão e, 

consequentemente, no estabelecimento da dinâmica espacial derivada desse movimento. 

Os mecanismos de intervenção do Estado no setor, após a desregulamentação no 

início da década de 1990, passaram a ser baseados no planejamento indicativo. Isto quer 
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dizer que o Estado continua a contar com mecanismos de intervenção sobre as ações e 

os atores do setor com consequências diretas sobre o espaço usado. As principais 

formas de controle estão no quadro institucional, modificando as normas e a legislação 

todas as vezes que se faz necessário (SZMRECSÁNYI, 1979). O Estado preenche a 

função de regulamentação dos agentes econômicos, criando condições indispensáveis à 

sua organização e à reprodução do capital a partir de condições não econômicas.  

Assim como em outros momentos, o Estado continua a cumprir o papel de criar 

a base jurídica e institucional no atual ciclo de expansão. Podem ser identificadas ações 

de diferentes naturezas na intenção de proteger o setor, como: concessão de vantagens 

fiscais, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, disseminação do etanol no 

contexto global, criação de leis, programas de financiamento a produção e a 

participação direta na produção e distribuição de etanol. 

Uma dessas ações recentes foi a publicação da Resolução ANP Nº 9/2009, 

utilizada pelo Ministério de Minas e Energia para determinar a mudança da 

denominação do álcool para etanol em todos os locais de comercialização do produto e 

no âmbito de negociações da agência. A intenção é fazer com que o Brasil adote a 

nomenclatura utilizada no mercado internacional como forma de contribuir para o 

reconhecimento do etanol como uma commodity.  

O capital estatal participa diretamente da produção de etanol através da 

realização de investimentos no mercado de agrocombustíveis. No ano de 2008 a 

Petrobras criou uma subsidiária, intitulada Petrobras Biocombustíveis, com a finalidade 

de produzir e distribuir etanol no Brasil e no exterior. Os investimentos destinados pela 

empresa a esse segmento alcançou o valor de US$ 2,8 bilhões entre os anos de 2009 e 

2013 (PETROBRAS, 2010). A participação da Petrobras Biocombustíveis pode ser, 

inclusive, identificada no estado de Goiás através da participação acionária em uma 

unidade industrial de grande porte instalada no município de Quirinópolis. A joint-

venture formada entre a Petrobras Biocombustíveis e o Grupo São Martinho, batizada 

de Nova Fronteira Bioenergia, foi firmada no ano de 2010, dois anos após a 

inauguração da Usina Boa Vista e envolve investimentos da ordem de R$ 420 milhões 

da Petrobras Biocombustível para acelerar o crescimento das suas operações. A unidade 

industrial possui capacidade para esmagar 3,3 milhões de toneladas de cana-de-açúcar 

por safra, produzir 286 mil m³/ano de etanol e fornecer 60 MW de energia para 

consumidores externos (PETROBRAS, 2015).   
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A Petrobras Biocombustíveis possui participação acionária minoritária (49%) 

em dois outros grupos produtores de etanol: a sucroalcooleira Guarani, controlada pela 

Tereos Internacional, e a Bambuí Bioenergia, antiga Total, somando mais sete usinas 

em São Paulo e uma em Minas Gerais. 

Apesar dos investimentos, o Estado tenta manter a prerrogativa de direcionar o 

movimento de ocupação de novas áreas. O principal instrumento criado com essa 

finalidade é o Zoneamento Agroecológico da Cana-de-açúcar. Trata-se de um 

abrangente estudo com a intenção de identificar terras apropriadas para a expansão do 

cultivo de cana-de-açúcar e, a partir de seus resultados, programar políticas públicas 

para induzir o crescimento do setor nestas áreas. 

O Zoneamento restringe a expansão do cultivo da cana-de-açúcar em áreas ainda 

com cobertura vegetal nativa, áreas com declividade superior a 12% ou de proteção 

ambiental, áreas indígenas, áreas dos biomas Amazônia e Pantanal, além da Bacia do 

Alto Paraguai. A exclusão dessas áreas se justifica pela tentativa de não comprometer a 

imagem do etanol no mercado mundial como uma atividade que gera desmatamento e 

danos ambientais. 

As principais variáveis adotadas na identificação de áreas apropriadas para a 

expansão foram a vulnerabilidade das terras, o risco climático, o potencial de produção 

agrícola sustentável e a legislação ambiental vigente. Como resultado do Zoneamento 

foram identificados 65 milhões de hectares considerados apropriados ao cultivo. Destes, 

30,3 milhões de hectares estão no Centro-Oeste, sendo 12,6 milhões de hectares no 

estado de Goiás. Este estado é o que apresentou a maior área considerada apta à 

expansão. 

Apesar de não ter caráter proibitivo da instalação e de investimentos, o Decreto 

6961/2009 que regulamenta o Zoneamento proíbe a concessão de crédito para a 

expansão em áreas que não sejam consideradas aptas para o cultivo da cana-de-açúcar. 

Na prática, para ser contemplado com financiamento público e/ou subsídios os 

empreendimentos necessariamente devem estar em locais recomendados pelo 

Zoneamento Agroecológico da Cana-de-açúcar a partir de novembro de 2009. 

Considerando que a relação entre a agroindústria canavieira e o Estado beira ao 

paternalismo e que este é o seu principal financiador, Goiás se tornou o estado com 

maior área disponível para receber investimentos no contexto da expansão. 
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Além da ação estatal na esfera federal, há também condições criadas na esfera 

estadual que incentivam a realização de investimentos da agroindústria canavieira em 

Goiás. Dentre essas, a principal está relacionada aos incentivos fiscais. 

Com a finalidade de promover o desenvolvimento econômico foi criado, em 

1984 pelo Governo de Goiás, um programa de incentivos fiscais que tinha como 

principal finalidade atrair investimentos em atividades produtivas, sobretudo ligadas ao 

segmento industrial. O Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado 

de Goiás (FOMENTAR), criado pela Lei n° 9.489/84, tinha o objetivo de incrementar a 

implantação e a expansão das indústrias para a promoção do desenvolvimento do 

Estado. No ano 2000, através da Lei n° 13.591, o Fomentar foi restruturado e passou a 

se chamar Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás (PRODUZIR). A lei 

estabelece o objeto do programa como o incentivo à atividade industrial em Goiás, 

“com ênfase na geração de emprego e renda e na redução das desigualdades sociais e 

regionais” (GOIÁS, 2000). Os mecanismos de ação do PRODUZIR estão baseados no 

apoio fiscal e financeiro a empresas industriais que desejem se instalar ou expandir suas 

atividades no estado. 

As empresas que se beneficiam desse programa deixam de recolher, a título de 

financiamento, o valor de até 73% do ICMS devido. Esse valor é, a princípio, um 

empréstimo com juros de 0,2% mensais e sem correção monetária, realizado pelo 

Estado como forma de incentivar investimentos industriais. As vantagens concedidas 

sem correção monetária e juros baixos por si só são diferenciais com capacidade de 

atrair investimentos, no entanto, esse financiamento pode se transformar em subsídio. A 

legislação que regulamenta o PRODUZIR permite que seja concedido desconto sobre o 

saldo devedor, que pode variar de 30% a 100%, a título de subsídio, para investimentos 

na instalação ou expansão de unidades industriais. Dessa forma, o PRODUZIR possui a 

capacidade não apenas de financiar, mas de subsidiar atividades industriais no estado. 

Segundo um estudo divulgado pelo Ministério Público do Estado de Goiás 

(2010), entre os anos de 2003 e 2010 37,5% das concessões do PRODUZIR foram 

destinadas a agroindústria canavieira. Os dados divulgados pela Secretaria de Estado da 

Indústria e Comércio de Goiás (SIC-GO, 2015) revelam que foram aprovados pela 

agroindústria canavieira 124 projetos entre 2001 e 2014, que somaram R$ 108,2 bilhões 

em créditos. Em contrapartida as empresas deveriam realizar investimentos fixos no 

valor de R$ 28,3 bilhões e gerar 212 mil empregos diretos. O elevado número de 

projetos aprovados no período é incompatível com a dimensão atual do setor, no 
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entanto, guarda relação com o surto de crescimento que se esperava entre 2005 e 2008, 

uma vez que 85% dos projetos foram aprovados neste intervalo.  

Considerando a base de dados da SIC-GO, existem 33 projetos aprovados a 

unidades sucroenergéticas que estão em funcionamento ou em fase de instalação no 

estado. As empresas beneficiárias têm direito a créditos no valor de R$ 28,8 bilhões, em 

contrapartida devem realizar investimentos fixos de R$ 7 bilhões e gerar 24,8 mil 

empregos (SIC-GO, 2015).  

Outra importante ação do setor público que beneficia a atividade sucroenergética 

é o financiamento das atividades produtivas, seja a implantação ou reforma de 

canaviais, a aquisição de máquinas e equipamentos e a implantação ou modernização de 

plantas industriais. As linhas de financiamento estatais geralmente contam com taxas e 

condições mais vantajosas, especialmente se estiverem inseridas em programas de 

fomento ou planos de desenvolvimento. 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é a 

principal fonte de financiamento de longo prazo para a realização de investimentos em 

todos os segmentos da economia. As condições de financiamento estabelecidas por esta 

instituição pública contemplam benefícios aos tomadores de empréstimos na forma de 

taxas, prazos de carência e de liquidação do contrato diferenciadas em relação ao 

mercado financeiro. O BNDES coloca a disposição de pessoas físicas e jurídicas que 

atuem em praticamente todas as modalidades de atividades produtivas, linhas de 

financiamento de forma direta ou através de outras instituições. Os atores da 

agroindústria canavieira se beneficiam das linhas de crédito colocadas a sua disposição 

para realizar, por exemplo: a instalação, ampliação ou modernização de unidades 

industriais; a implantação ou reforma de canaviais, e; a aquisição de máquinas e 

equipamentos agrícolas ou de transporte. Entre 2005 e 2013 os atores desse setor que 

atuam em Goiás se beneficiaram de financiamentos que somaram R$ 4,4 bilhões 

(BNDES, 2015).   

A título de exemplo de itens financiáveis e de operações realizadas pelas 

empresas sucroenergéticas no estado de Goiás, junto ao BNDES, apresentamos as 

operações da Usina Boa Vista S/A
8
, localizada no município de Quirinópolis (Quadro 

1).  

                                                 
8
 Esta unidade industrial é a mesma descrita anteriormente como sendo o resultado da ação estatal direta 

no setor sucroenergético em Goiás. A unidade pertence a Petrobras Biocombustíveis e ao grupo São 

Martinho. Essa unidade foi escolhida por ser representativa das estratégias das empresas do setor. 
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Quadro 1 - Operações realizadas pela Usina Boa Vista S/A junto ao BNDES 

Descrição do projeto  Data da 

contratação 

 Valor da 

operação (R$) 

 SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS, RELATIVA AO CONTRATO Nº 

07200011, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE 

INDUSTRIAL COM CAPAC. DE MOAGEM DE 1.700 MIL T DE CANA-

DE-AÇÚCAR/SAFRA, CO-GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 

160,7 MIL MWH, PLANTIO DE 21.000 HA DE CANA-DE-AÇÚCAR E 

INVESTIMENTOS SOCIAIS EM QUIRINÓPOLIS/GO.     

 16/02/2007 248.876.000,00 

SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS, RELATIVA AO CONTRATO Nº 

07200011, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE 

INDUSTRIAL COM CAPAC. DE MOAGEM DE 1.700 MIL T DE CANA-

DE-AÇÚCAR/SAFRA, CO-GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 

160,7 MIL MWH, PLANTIO DE 21.000 HA DE CANA-DE-AÇÚCAR E 

INVESTIMENTOS SOCIAIS EM QUIRINÓPOLIS/GO. 

3/7/2008 161.574.669 

 AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE MOAGEM DA UNIDADE 

INDUSTRIAL PARA 3,4 MILHÕES DE TONELADAS DE CANA-DE-

AÇÚCAR/SAFRA, AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE COGERAÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA, PLANTIO E INVESTIMENTO SOCIAL E 

AMBIENTAIS EM QUIRINÓPOLIS (GO) E  ENTORNO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 28/01/2010 287.212.040,00 

 AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE INDUSTRIAL DA USINA BOA 

VISTA, DE 3,4 MILHÕES PARA 5,0 MILHÕES DE TON/ANO DE 

CANA-DE-AÇÚCAR PARA FABRICAÇÃO DE ETANOL, EXPANSÃO 

DO CANAVIAL EM MAIS 21 MIL HA EM PLANTIO DE CANA E 

AQUISIÇÃO DE CALDEIRA DE 68 BAR E 2 TURBOS GERADORES 

DE 40 MW PARA FUTURA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE. 

 11/10/2012 356.585.000,00 

 PLANTIO DE 10.570 HECTARES DE CANA-DE-AÇÚCAR, SENDO 

5.516 HECTARES PARA NOVOS CANAVIAIS E 5.054 HECTARES 

PARA REFORMA DE CANAVIAIS. 

 27/11/2013 51.844.967,00 

Fonte: BNDES, 2015. Org. SILVA, W. F., 2015. 

Entre 2007 e 2013 a empresa foi beneficiada por cinco operações de 

financiamento que contemplaram a instalação da unidade industrial e dos canaviais e, 

posteriormente, a sua modernização, alcançando valor total de R$ 1,1 bilhão (BNDES, 

2015). Assim como a unidade em questão, outras também se beneficiaram das linhas de 

credito estatais para facilitar o movimento de territorialização no estado de Goiás. 

Significativa parcela do capital aplicado no movimento de expansão da atividade 

canavieira tem sua origem justamente nos financiamentos realizados junto a instituições 

públicas, com condições diferenciadas quanto a prazos e taxas praticadas. 

Outra possibilidade de acessar recursos financeiros de origem estatal é ofertada 

aos capitalistas da agroindústria sucroenergética através do Fundo Constitucional de 

Financiamento do Centro-Oeste (FCO). Com o propósito de auxiliar no 

desenvolvimento econômico e social das macrorregiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste, foram criados os Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte (FNO), do 
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Nordeste (FNE) e do Centro-Oeste (FCO)
9
. Eles foram previstos na Constituição 

Federal de 1988, artigo 159, e regulamentados pela Lei 7.827/89. Segundo a Lei, podem 

ser beneficiados os produtores e empresas, pessoas físicas e jurídicas, além das 

cooperativas de produção que desenvolvam atividades produtivas na agropecuária, 

mineração, indústrias, agroindústrias, empreendimentos comerciais e de serviços 

(BRASIL, 1989).   

Os Fundos têm seus recursos originados do repasse de 3% do Imposto de Renda 

e do Imposto Sobre Produtos Industrializados e “deverão destinar crédito diferenciado 

dos usualmente adotados pelas instituições financeiras, em função das reais 

necessidades das regiões beneficiárias”. Os financiamentos do FCO podem alcançar 

prazo total de quinze anos, com três de carência e juros menores que os praticados no 

mercado. 

Os relatórios das reuniões ordinárias do Conselho de Desenvolvimento do 

Estado (CDE) e da Secretaria Executiva do Fundo Constitucional de Financiamento do 

Centro-Oeste (FCO) trazem detalhes a respeito dos beneficiários, da finalidade, do valor 

e do município de aplicação dos recursos (SIC-GO, 2015). Através deles é possível 

identificar as propostas aprovadas no estado de Goiás e as atividades ou setores 

contemplados. A atividade sucroenergética conseguiu aprovar cento e trinta e quatro 

propostas entre 2011 e 2014, que somadas chegam a 322 milhões de reais. O FCO 

financiou mais de cinquenta mil hectares de cultivo, a aquisição de colhedoras e 

equipamentos de transporte e a instalação de três unidades agroindustriais.   

O conjunto das políticas públicas que alcançam o setor (Quadro 2) e a 

participação direta do Estado na atividade se somaram as demais condições para 

proporcionar a expansão do setor em Goiás, que, entre 2006 e 2012 ampliou de 15 para 

37 unidades industriais canavieiras em funcionamento, além de mais duas em fase de 

implantação (SEGPLAN, 2014). Os números apresentados fizeram com que o estado 

alcançasse a posição de segundo maior produtor de cana-de-açúcar e de etanol do país, 

com respectivamente 66,4 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e 4,1 bilhões de litros 

de etanol na safra 2013/2014 (CONAB, 2015).  

Em síntese, a ação estatal em relação à agroindústria canavieira trabalharam no 

sentido de beneficiar os investidores do setor e, consequentemente, serviram para 

                                                 
9
 Para melhor detalhamento sobre o funcionamento do FCO e de seus impactos sobre a economia goiana, 

consultar o estudo publicado por Oliveira, Arriel e Silva (2014), disponível em 

http://www.seplan.go.gov.br/sepin/down/macroimpactos_fco.pdf.  

http://www.seplan.go.gov.br/sepin/down/macroimpactos_fco.pdf
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incentivar o recente movimento de expansão da atividade para áreas de diferentes 

estados, com especial atenção ao estado de Goiás. Mesmo contando com condições 

favoráveis quanto ao clima, solo e relevo, sem a ação estatal, dificilmente a atividade 

canavieira apresentaria o forte crescimento de investimentos experimentado nessa fase. 

O conjunto de ações do poder público sobre a agroindústria canavieira buscaram 

defender os interesses de investidores das mais diferentes origens e garantir a 

continuidade da produção, confirmando a continuidade da estreita relação com os atores 

desse setor, mesmo em tempos de desregulamentação. 

Quadro 2 - Principais políticas públicas que contemplam a agroindústria canavieira em Goiás. 

Org.: SILVA, W. F., 2015. 

Se o Estado agiu para criar garantias de rentabilidade ao setor ao oferecer as 

vantagens listadas anteriormente, ele também é apontado pelos atores desse segmento 

produtivo como um dos principais responsáveis pela conjuntura atual de crise. Desde o 

ano de 2008, devido às particularidades da política fiscal brasileira, os preços da 

gasolina não foram reajustados no mesmo ritmo dos custos de mercado. Essa tem se 

constituído na principal fonte de reclamações da agroindústria canavieira e justificativa 

para a retração dos investimentos na expansão e na tecnificação das atividades. Se, 

historicamente a ação estatal proporcionou benefícios através de diferentes expedientes, 

Política Pública Tipo de ação Esfera 

Zoneamento 

Agroecológico da Cana-de-

açúcar (ZAE CANA) 

Indicação de áreas apropriadas ao cultivo de cana-de-

açúcar e restrição às áreas consideradas inaptas. 

Federal 

Gasolina C - Adição 

compulsória de etanol 

anidro a gasolina. 

Garante a adição de etanol anidro a gasolina 

automotiva comercializada em todo o território 

nacional. Atualmente a mistura é de 25% de etanol. 

Há indicação de que seja brevemente aumentado para 

27%. 

Federal 

Fundo Constitucional de 

Financiamento do Centro-

Oeste (FCO) 

Financiamento da atividade produtiva Regional 

Programa de 

Desenvolvimento 

Industrial de Goiás 

(PRODUZIR) 

Financiamento a instalação e a ampliação das 

atividades produtivas e subsídio fiscal. 

Estadual 
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o que se assiste agora é um breve período no qual outras prioridades são postas, pelos 

agentes estatais, em detrimento daquelas requeridas pelo capital canavieiro.  

Mesmo diante da retração dos investimentos no cenário nacional, a agroindústria 

canavieira goiana se tornou muito maior que em anos anteriores. Seu crescimento, o 

levou a ocupar novos espaços e estabelecer novas territorialidades, com a ampliação da 

área cultivada e a instalação de novas unidades industriais. 

As unidades industriais em funcionamento ou em processo de instalação estão 

distribuídas por 34 municípios (Fig. 3), prioritariamente na porção sul do estado. Aqui é 

importante ressaltar que a necessidade de que as áreas de cultivo estejam o mais 

próximo possível da unidade industrial é uma condição que se mantem no setor, graças 

ao volume
10

 de matéria-prima agrícola que depende de transporte entre a lavoura e a 

indústria e a impossibilidade de armazenamento da cana-de-açúcar por longos períodos, 

como acontece com os grãos, por exemplo. Tal situação faz com que os principais 

produtores de cana-de-açúcar sejam justamente os municípios que sediam unidades de 

processamento ou que sejam vizinhos a esses. 

O grupo de municípios que sediam unidades de processamento de cana-de-

açúcar ou que estejam na vizinhança desses, passa a se constituir como área de interesse 

da agroindústria canavieira no processo de formação de suas territorialidades. O 

interesse recai inicialmente sobre o controle fundiário das terras com baixa declividade, 

boa fertilidade, disponibilidade de vias de acesso e que estejam o mais próximo possível 

da unidade industrial. A seletividade das áreas prioritárias se justifica pela necessidade 

que o capitalista carrega de recuperar, de forma rápida, os investimentos.  

Portanto, uma vez realizados os investimentos na unidade industrial, é 

necessário garantir o seu suprimento com matéria-prima de forma continuada e com a 

maior lucratividade possível. A constatação de que o fator localização em relação à 

unidade industrial, aliado às características naturais de fertilidade e topografia se 

colocam como importantes elementos de seletividade das áreas a serem usadas para o 

cultivo da cana-de-açúcar confirma que a renda da terra diferencial I (OLIVEIRA, 

2007) se coloca na base das condições necessárias a reprodução do capital neste 

                                                 
10

 Comparativamente a cultura de grãos a cana-de-açúcar é fortemente dependente de logística de 

transporte e da sincronização das atividades na lavoura e na indústria, fato que se explica pelo volume 

produzido e pela impossibilidade de armazenar cana colhida. Enquanto as lavouras mais comuns no 

estado, milho e soja, produzem cerca de 6,6 e 3,6 ton/ha, respectivamente, as lavouras de cana-de-açúcar 

produzem cerca de 70 ton/ha. 
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segmento produtivo. Assim, se torna fundamental estabelecer controle sobre a terra 

como forma de garantir a reprodução capitalista. 

Figura 3 - Goiás: agroindústrias canavieiras e municípios produtores de cana-de-açúcar - 2013. 

 

Fonte: IBGE, 2014 e SIEG, 2014. Organização: SILVA, W. F. 

 

Além da terra, os atores do setor estabelecem suas territorialidades sobre outros 

segmentos da realidade social que são importantes para que seja potencializada a sua 

capacidade de intervenção nos espaços e a reprodução capitalista. Considerando que a 

origem da reprodução do capital é à força de trabalho, as estratégias para o seu controle 
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se tornam importantes para que a dominação do território e a reprodução capitalista 

sejam concretizadas. 

Um aspecto relevante a se considerar quanto ao controle da força de trabalho é o 

fato de algumas das unidades instaladas nesse movimento de expansão recente estarem 

em municípios com pequena população residente e baixa oferta de mão-de-obra. Nesses 

municípios, e mesmo em alguns com população mais expressiva, as empresas do setor, 

quase sempre, se tornam os maiores empregadores e passam a interferir nas relações de 

trabalho em função de suas demandas. Os números referentes às cinco microrregiões 

goianas com as maiores áreas de cultivo de cana-de-açúcar revelam que a participação 

da agroindústria canavieira no mercado de trabalho formal é significativa (Tabela 1). 

Tabela 1 - Participação da agroindústria canavieira no mercado de trabalho formal - Microrregiões 

selecionadas - 2013 

Microrregião Ceres 
Sudoeste 

de Goiás 

Vale do 

Rio dos 

Bois 

Meia 

Ponte 
Quirinópolis Total 

Trabalhadores (Total) 35.242 114.888 23.885 83.152 23.502 280.669 

Trab. Agricultura (exceto 

cana-de-açúcar) + 

Pecuária 

2.515 15.713 4.016 7.853 3.293 33.390 

Trab. Canavieiros 6.937 9.317 3.173 7.436 7.430 34.293 

Participação da 

agroindústria canavieira 

(%) 

19,7 8,1 13,3 8,9 31,6 12,2 

Fonte: MTE, 2014. Org. SILVA, W. F. 

No conjunto dessas cinco microrregiões a participação da agroindústria 

canavieira no mercado formal de trabalho ultrapassa os 12%, valor aparentemente 

pequeno no contexto geral. No entanto, esse setor possui número maior de trabalhadores 

formais que o conjunto formado pelas atividades de pecuária e de agricultura 

(excetuados aqueles empregados no cultivo de cana-de-açúcar). Se considerarmos que 

essas atividades são pioneiras no estado e tradicionalmente ocuparam boa parte da mão-

de-obra no estado, é possível perceber que nessas microrregiões o setor é um dos 

principais empregadores e, como tal, consegue interferir diretamente no comportamento 

desse mercado. 

Quando analisada a participação relativa do setor, o destaque é para as 

microrregiões de Ceres e Quirinópolis. Nelas a participação da agroindústria canavieira 

no conjunto dos trabalhadores formais é muito superior a da agropecuária. Somadas, 

essas duas microrregiões empregavam mais de quatorze mil pessoas na atividade 

canavieira no ano de 2013, frente a 5,8 mil trabalhadores na agropecuária (MTE, 2014). 
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As duas microrregiões contam com onze unidades industriais sucroenergéticas em 

funcionamento e cultivam 217 mil hectares de cana-de-açúcar (IBGE, 2014). 

Quando levamos em conta a participação absoluta do setor no emprego formal, a 

microrregião Sudoeste de Goiás é a que mais emprega, com mais de nove mil 

trabalhadores. Apesar disso, a agropecuária emprega mais trabalhadores que o setor 

canavieiro, condição que se justifica pelo processo histórico de ocupação desse espaço, 

fortemente orientado pela cadeia grãos/carnes. 

Com maior ou menor intensidade, o fato é que a participação da agroindústria 

canavieira no mercado de trabalho formal no recorte analisado se coloca como 

ferramenta de territorialização, visto que o setor controla significativa parcela da força 

de trabalho nos municípios que sediam unidades agroindustriais.  

A partir dos fatos apresentados, fica evidente a ocorrência do movimento de 

expansão da agroindústria canavieira no estado de Goiás. A combinação entre o 

crescente mercado para o etanol, o apoio estatal ao setor em diversas frentes e as 

características edafoclimáticas encontradas nesse estado estão entre as principais 

condições que viabilizaram tal fenômeno. O movimento de apropriação do território 

goiano pela agroindústria canavieira modifica a dinâmica espacial e leva a adequação do 

espaço para atender as necessidades do setor. Não se trata de uma ruptura no 

movimento de construção espacial goiano pela agroindústria. O que se assiste é a 

inserção de uma atividade “nova” para a realidade da maioria dos espaços usados, o que 

leva ao adensamento de sua ocupação e, por consequência, amplia a disputa pelo 

recurso natural fundamental aos diferentes segmentos produtivos do agronegócio: a 

terra.  
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3. A EVOLUÇÃO TÉCNICO-GERENCIAL NA AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA 

O processo de construção do espaço, considerado como processo contínuo e 

organizado pela combinação entre diferentes elementos de ordem natural, social e econômica 

somente pode ser entendido se levarmos em conta que constantemente ocorre a recombinação 

dos elementos e forças que interagem na sua formatação, assim, o espaço é produto social. 

Nessa perspectiva “o espaço, é, antes do mais, especificação do todo social, um aspecto 

particular da sociedade global” (SANTOS, 2006, p. 77). 

Apesar de considerar que esse processo pode dar origem a formas espaciais com 

relativa rigidez, a perspectiva do autor leva em conta a efemeridade como uma das 

características inerentes ao espaço. Dessa forma, a constante recombinação entre os elementos 

e forças na formação de estruturas e processos conta com a interação de variáveis que atuam 

no sentido de remodelar o espaço de acordo com as demandas a ele apresentadas. 

O espaço deve ser considerado como um conjunto de relações realizadas 

através de funções e de formas que se apresentam como testemunho de uma 

história escrita por processos do passado e do presente. Isto é, o espaço se 

define como um conjunto de formas representativas de relações sociais do 

passado e do presente e por uma estrutura representada por relações sociais 

que estão acontecendo diante dos nossos olhos e que se manifestam através 

de processos e funções. O espaço é, então, um verdadeiro campo de forças 

cuja aceleração é desigual. Dai porque a evolução espacial não se faz de 

forma idêntica em todos os lugares. (SANTOS, 2004, p. 153) 

 

No conjunto dos elementos capazes de se colocar com força suficiente para, em 

determinados momentos, tomar as rédeas desse movimento, estão, de forma destacada, as 

técnicas e a organização do trabalho. A associação entre essas duas variáveis possui força 

suficiente para fazer com que o espaço se configure de diferentes maneiras e origine 

diferentes estruturas. Se considerarmos somente as possibilidades de diferentes combinações e 

intensidades de intervenção de cada uma dessas variáveis, fica evidente que, mesmo que 

estejamos caminhando no sentido da uniformização espacial a partir da padronização das 

técnicas, da produção e do consumo, dificilmente será alcançada a uniformização dos espaços, 

visto que também as técnicas e as formas de organização do trabalho não são uniformes 

(SANTOS, 2004). 

“Na aurora da história, havia tantos sistemas técnicos quantos eram os lugares. A 

história humana é igualmente a da diminuição do número de sistemas técnicos, movimento de 

unificação acelerado pelo capitalismo.” (SANTOS, 2008, p. 23). A afirmação do autor aponta 

na direção da redução da quantidade de sistemas técnicos a partir da eliminação daqueles 
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menos eficientes em detrimento dos que permitem ao capitalista obter melhores resultados. As 

facilidades de intercambio de informações, costumes, produtos, conhecimento e capital entre 

povos que ocupam diferentes porções do planeta contribuem para fazer com que formas 

tradicionais de organização social e produtiva, além dos costumes próprios de cada lugar 

sejam gradativamente substituídos por outros.  

Apesar de estarmos, hoje, testemunhando esse movimento em praticamente todos os 

segmentos produtivos, é necessário levar em conta que as técnicas e as formas de organização 

produtiva estão em constante marcha no sentido da otimização, no sentido capitalista, e que a 

substituição de uma técnica menos eficiente por outra não ocorre em todos os lugares ao 

mesmo tempo, condição que permite afirmar que é normal a coexistência de técnicas 

diferentes no espaço. Ocorre, porem, que formas tradicionais de organização do trabalho e da 

produção se colocam como formas de resistência a partir da sua capacidade de oferecer 

àqueles que as utilizam a condição de reprodução social. Mesmo que exista um movimento de 

eliminação de formas de organização da produção e do trabalho que sejam consideradas 

insuficientes para atender aos padrões que o capital busca alcançar, essas formas não deixarão 

de existir enquanto forem suficientes para que alguns grupos sociais sejam perpetuados. 

Considerando que o objetivo central do constante progresso das técnicas e da gestão é 

justamente a obtenção de ganhos em produtividade, de uma forma geral, podemos considerar 

que as técnicas e os modelos de gestão dos recursos e do trabalho mais recentes tendem a ser 

mais eficientes que seus antecessores. 

Se nos situamos do ponto de vista da evolução histórica dos instrumentos de 

trabalho, em um enfoque vertical, constatamos que a natureza do espaço 

social tem mudado, especialmente no século em que vivemos. Se preferimos 

um enfoque horizontal, isto é, dentro de cada espaço, encontramos uma 

divisão irregular dos modelos mais avançados dos instrumentos de trabalho 

mas também a coabitação de modelos antigos e modernos e em muito raros 

lugares há homogeneidade dos instrumentos de trabalho de acordo com, ou 

do ponto de vista de sua “idade”. Os lugares, então, se diferenciam: de um 

lado, pelo grau de modernização dos recursos; de outro pela forma com que 

se combinam as diferentes modalidades de recursos. (SANTOS, 2004, P. 

217) 

Praticamente todas as cadeias ou atividades produtivas experimentam essa 

heterogeneidade que faz com que processos, instrumentos e formas de organização do 

trabalho e da produção próprias de um determinado momento, coexistam em um mesmo 

espaço com outras próprias de tempos anteriores. Ilustrativamente, podemos identificar 

situações empíricas nas quais duas propriedades rurais vizinhas e contemporâneas, que 

tenham em comum a mesma atividade produtiva, alcancem resultados distintos em função das 
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técnicas e das formas de organização e gestão do trabalho e dos recursos adotado e cada uma 

delas. Tal situação nos permite dizer que elas adotam diferentes padrões técnico-gerenciais. 

A noção de idade das variáveis [...] inclui duas noções paralelas, a de idade 

tecnológica e a de idade organizacional. 

A noção de idade tecnológica é dada em função da idade das técnicas 

presentes. A noção de idade organizacional está ligada à forma como são 

dispostos, em termos de espaço e de tempo, os fatores de trabalho 

correspondentes aos dados técnicos em questão. A combinação dessas duas 

idades nos explica, em primeiro lugar, uma certa combinação de capital e de 

trabalho aplicada ao ato de produzir. (SANTOS, 2008, p. 32) 

Considerando a ação da agroindústria canavieira em seu movimento de 

territorialização em terras goianas, paralelamente a abertura de novas unidades industriais e a 

ampliação de outras já existentes ocorreram algumas mudanças internas relacionadas, 

especialmente, ao padrão técnico utilizado na produção agrícola e na industrial, além de 

mudanças na composição e na origem do capital de forma a imprimir alterações no modelo de 

gestão das empresas ou grupos que atuam na atividade.  

A adaptação às novas condicionantes da expansão também exige a utilização 

de uma série de recursos tecnológicos que são desenvolvidos pela iniciativa 

privada. É necessário ressaltar, porém, que as deficiências de 

profissionalização presentes em grande parte dos grupos usineiros, muitas 

vezes associadas à manutenção artificial de uma estrutura administrativa 

familiar, resultam em grande tendência à adoção tardia de tecnologias, que 

somente passam a fazer parte do cotidiano da maioria das usinas quando 

sancionadas pelos grupos mais intensivos em capital. Estes, dessa forma, 

permanecem à frente dos demais e frequentemente adotam políticas de 

fusões e aquisições que tornam o mercado ainda mais oligopolizado. A 

necessidade de adequação às rápidas mudanças decorrentes da nova 

dinâmica do mercado e o aumento da importância dos ganhos de escala 

funcionam como mecanismos de pressão, que dificultam a sobrevivência de 

unidades isoladas. (CAMELINI E CASTILLO, 2012. 271 e 272) 

 

Nas palavras de Camelini e Castillo (2012) ficam evidentes algumas questões que 

permeiam a atividade canavieira na atualidade: (a) existe um movimento de modernização das 

técnicas de produção e da gestão que ocorre paralelamente ao movimento de expansão do 

setor para terras do Cerrado; (b) a velocidade de adoção das técnicas mais modernas está 

diretamente ligada ao modelo de gestão e a capacidade de investimentos dos grupos que 

atuam no setor; (c) a combinação entre as técnicas e a gestão modernizadas permitem aos 

grupos que adotaram tal modelo ganhos superiores aos demais, a ponto de proporcionar um 

movimento paralelo de concentração da atividade em poucos grupos. 

De uma forma geral a configuração interna da agroindústria canavieira se alterou 

quanto às técnicas utilizadas na produção da cana-de-açúcar, no processo de industrialização e 

na diversificação dos produtos ofertados pelas empresas, como por exemplo, o fornecimento 
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de energia elétrica. Associado a esse movimento, ocorreu também o movimento de 

internacionalização do capital, com a formação de multinacionais a partir de associações, 

fusões e aquisições de unidades industriais. A combinação entre as alterações de ordem 

técnica e de gestão conduzem a tradicional agroindústria canavieira no sentido de adotar um 

padrão técnico-gerencial mais próximo ao adotado em outras atividades do agronegócio 

brasileiro, mais próximo da profissionalização da gestão e da utilização de técnicas 

modernizadas. 

A ideia de padrão técnico-gerencial pensada para a agroindústria canavieira leva em 

conta a combinação entre o conjunto de técnicas adotadas no processo produtivo nos 

segmentos agrícola e industrial, bem como o modelo de organização e gestão dos recursos e 

do trabalho. A mudança no padrão técnico-gerencial pode alterar uma das principais 

características que se mantem na atividade, desde o início de suas atividades no país: a 

verticalização entre a produção agrícola e a industrial, com a consequente formação de 

latifúndios pelos grupos usineiros. Buscaremos entender as principais características das 

modificações na técnica e na gestão como subsídio para o entendimento de como se dá a sua 

relação com a propriedade fundiária na atual fase. 

 

3.1.  A questão técnica 

 

Considerando que no âmbito do capitalismo a concorrência se processa 

constantemente como forma de sempre cobrar mais eficiência e lucratividade das atividades 

econômicas, estas buscam adequar a relação entre os recursos e o meio no sentido de 

maximizar o rendimento do trabalho e permitir maior renda. A forma para se alcançar tal 

objetivo é encontrada na adoção de métodos de produção mais eficientes do ponto de vista da 

produtividade do trabalho. A utilização de novos materiais, fontes de energia, equipamentos e 

procedimentos se torna o caminho para que empresas e atividades se tornem mais rentáveis a 

partir da intensificação do nível de exploração do trabalho. Ao inserir equipamentos e 

procedimentos mais eficientes ocorre o movimento de alteração da composição orgânica do 

capital no qual ocorre a redução proporcional da participação do capital variável em 

detrimento do capital constante. 

Assim como as demais atividades produtivas a agroindústria canavieira 

contemporânea apresenta características técnicas bastante distintas quando comparadas 

diferentes unidades produtivas e mesmo diferentes regiões. Os processos, equipamentos e 
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técnicas adotadas nas quase quatro centenas de unidades agroindustriais desse setor no Brasil 

conferem diferenças no rendimento do trabalho agrícola e industrial. A origem dessa 

desigualdade é histórica, visto que podem ser identificados, desde o século XVI, a utilização 

concomitante de diferentes equipamentos e técnicas na produção açucareira (FERLINI, 1998). 

Especificamente quanto à questão técnica na produção sucroenergética, o seu 

entendimento ao longo de sua atuação em solo brasileiro somente pode ser alcançado a partir 

da interpretação do espaço concreto no qual os elementos técnicos necessários à produção 

foram idealizados e implementados. Para ilustrar tal situação, podemos realizar uma breve 

comparação entre os dois maiores produtores de etanol na atualidade, os EUA e o Brasil. 

Entre esses dois países há uma forte distinção no processo produtivo do etanol: a matéria 

prima utilizada. É evidente que nos EUA a condição climática não permite a produção de 

etanol a partir da cana-de-açúcar, por mais que essa matéria prima apresente rendimento por 

hectare muito superior ao rendimento do milho, a principal matéria prima usada naquele país. 

Nesse caso, o meio natural foi fundamental para a composição técnica usada na atividade. 

Para ultrapassar esse limite imposto pelas condições edafoclimáticas locais, seria necessário o 

desenvolvimento de técnicas capazes de alterar a genética da cana-de-açúcar de forma a 

adaptar essa planta às condições edafoclimáticas encontradas naquele país.  

Tratando especificamente da realidade brasileira, por ser uma atividade que se 

constituiu logo no início da colonização, a incorporação de inovações técnicas na 

agroindústria canavieira apresenta um longo histórico (FERLINI, 1998). Obviamente, por se 

tratar de uma atividade que está entre as de maior longevidade no país ela viveu diferentes 

movimentos de renovação das técnicas e adotou diferentes modelos de gestão até chegar ao 

atual estágio de organização produtiva.  

O que deveria ser um dos mais significativos movimentos de modernização da técnica 

e da gestão na atividade canavieira brasileira, a proposição da criação dos engenhos centrais 

na última década do século XIX, não alcançou os resultados esperados em virtude de fatores 

econômicos e culturais que limitaram a substituição dos ultrapassados engenhos banguês por 

usinas e a separação entre a produção industrial e agrícola (ANDRADE, 1986). A substituição 

em questão seria responsável por separar a fase agrícola da fase industrial da produção e com 

isso proporcionar ganhos em rendimento nos dois ciclos, além de adotar equipamentos e 

processos industriais mais precisos. Mesmo com menor rendimento, os banguês resistiram a 

sua eliminação por décadas, visto que mesmo com técnicas que conferiam menor rendimento 

do trabalho, eram capazes de remunerar o capital empregado. 
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A partir da década de 1930 a atividade canavieira iniciou outro movimento de 

incorporação de técnicas, dessa vez, graças à oferta de recursos públicos destinados ao 

financiamento da atividade. A origem do capital aplicado para a realização dessa nova etapa 

de avanço de técnicas estava nos créditos oferecidos através do Sistema Nacional de Crédito 

Rural. A modernização técnica contemplou a mecanização de parte das atividades agrícolas, o 

preparo do solo e o plantio para, somente no final da década de 1960, alcançar o sistema de 

carregamento da cana-de-açúcar (EID, 1996). 

Independentemente da fase de renovação técnica da atividade canavieira, ou de 

qualquer outra atividade, a característica comum a todas elas é a motivação, a busca por 

maiores níveis de exploração do trabalho, e a dependência de capital para a realização de 

investimentos, seja próprio ou através de linhas de financiamento. 

Considerando que a organização dos processos produtivos contemporâneos busca na 

técnica e na ciência formas de tornar os processos cada vez mais eficientes, a criação de 

equipamentos, materiais e procedimentos direcionados a atender demandas de uma 

determinada atividade produtiva tendem a originar elementos praticamente de uso exclusivo 

àquela atividade, condição que, de certa forma confere ao espaço utilizado para a produção 

certa rigidez. “Graças aos progressos da ciência e da técnica, construímos cada vez mais 

objetos com possibilidades funcionais sobredeterminadas. Esses objetos concretos tendem a 

alcançar uma especialização máxima e a obter uma intencionalidade extrema” (SANTOS, 

2006. p. 23). Os objetos técnicos e as formas de utilização destes são específicas nas 

atividades para o qual foram criadas. A rigidez conferida ao espaço a partir da presença desses 

objetos técnicos dotados de forte especificidade somente poderá ser quebrada mediante a 

inserção de uma atividade produtiva com maior capacidade de interação e com maior 

rendimento que a anterior. Nesse caso, ocorre a substituição de formas espaciais ligadas a um 

processo produtivo por outras, que servirão ao processo produtivo que se territorializa. 

A inserção desses objetos técnicos com forte especificidade e com elevado valor 

agregado leva a uma contradição, pois, apesar de conferir a elevação do nível de exploração 

do trabalho, limita a substituição de elementos técnicos e a adequação do espaço para a 

realização de outra atividade produtiva. A contradição entre a necessidade de adequar o 

espaço e garantir a fluidez e a mobilidade do capital aparece cada vez mais forte na 

agroindústria canavieira com o ganho de escala de produção pela qual a atividade passa na 

atualidade. Algumas das novas unidades industriais que foram instaladas em Goiás têm 

capacidade de esmagamento superior a quatro milhões de toneladas por ano. São objetos 

técnicos de grande porte, dedicados especificamente a atividade canavieira, a exemplo dos 
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reservatórios para estocagem de etanol. O conjunto se constitui em estruturas físicas 

gigantescas que dependem de grande investimento em capital, que contradizem, de certa 

forma, a lógica capitalista pós-moderna (HARVEY, 1992), pela qual a organização do capital 

caminha na direção de garantir a fluidez, a mobilidade do capital de forma rápida e fácil. 

Além dos fatores já apresentados, contribuem também para fortalecer a rigidez das 

formas e do uso do espaço canavieiro a questão da logística envolvida na movimentação da 

matéria prima e a escala de produção. Essas condições interferem diretamente na relação entre 

empresas do setor e proprietários de terras que estejam no raio de ação dessas unidades. As 

formas de controle fundiário utilizadas por esses grupos empresariais passam a ser 

fundamentais para o sucesso do negócio, uma vez que se torna necessário que a agroindústria 

canavieira tenha controle sobre grandes extensões de terra para garantir a produção de matéria 

prima em locais mais vantajosos à reprodução capitalista. Somente a título de exemplo, uma 

unidade industrial com capacidade de moagem próxima a quatro milhões de toneladas ano, 

necessita ter a sua disposição cerca de cinquenta mil hectares de plantações de cana-de-açúcar 

(COSAN, 2007). 

Assim, a rigidez espacial conferida aos espaços canavieiros nos quais há a instalação 

das grandes estruturas fabris se coloca como uma contradição, uma vez que dificulta a fluidez 

e a flexibilidade do capital e do espaço, condição buscada pelos agentes econômicos na atual 

fase da organização capitalista (HARVEY, 1992). 

É importante se atentar para o fato de que o movimento de inserção de novos 

processos produtivos em uma atividade econômica não ocorre de maneira uniforme. A 

substituição de um modelo técnico por outro mais eficiente não elimina as formas espaciais e 

os procedimentos produtivos próprios do modelo anterior. 

O ótimo econômico e o perfeito tecnologicamente não precisam divergir, no 

entanto o fazem com frequência, não apenas por causa da ignorância e da 

indolência, mas porque métodos que são tecnologicamente inferiores ainda 

podem ser os que melhor se ajustam às condições econômicas dadas. 

(SCHUMPETER, 1982, p. 16) 

O que defendemos é que, considerado um segmento produtivo em suas características 

inerentes a adoção de inovações nos processos e materiais utilizados, o que se observa é a 

heterogeneidade e o movimento constante e desigual de renovação. Constante por que 

gradativamente os agentes econômicos com menor capacidade de realizar investimentos 

tendem a adotar procedimentos e materiais mais eficientes na medida em que ocorre a difusão 

e a popularização das técnicas. Por sua vez, quando ocorre a disseminação para boa parte dos 

agentes produtivos daquele setor, a vantagem diferencial que o capitalista obteve por adotar o 
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nível técnico mais elevado, se desfaz (SANTOS, 1983), sendo necessário um novo passo em 

direção à inserção de inovações. Desigual por que é justamente a capacidade de realização de 

investimentos que determina a adoção ou não de procedimentos considerados novos e mais 

eficientes no momento inicial de sua disseminação por parte dos agentes econômicos, ou 

mesmo a participação direta no desenvolvimento de processos e materiais. 

Considerando que a atividade sucroenergética tem como característica tradicional o 

forte grau de verticalização entre o ciclo agrícola e o industrial, condição que demanda 

empresas com capacidade de intervir em diferentes meios e realizar atividades distintas, o 

conjunto de técnicas, equipamentos, materiais e processo utilizados por elas dá origem a uma 

combinação praticamente infinita de modelos de produção. O que queremos dizer é que uma 

empresa pode adotar procedimentos considerados como os mais eficientes na fase agrícola e 

não contar com a mesma eficiência na fase industrial, ou vice-versa. Admitindo que o 

conjunto de procedimentos realizados pelas empresas do setor é constituído de atividades de 

natureza distinta que, grosso modo, poderiam ser classificadas em três grandes grupos
11

, e que 

existe uma forte distinção na capacidade de investimentos dos grupos empresariais, é possível 

afirmar que existem, na verdade, diversos níveis técnicos em utilização pelas empresas do 

setor. 

Os objetos técnicos criados no âmbito da modernização recente da atividade 

sucroenergética faz com que grupos empresariais com capacidade de realizar investimentos 

experimentem um novo patamar de aproveitamento dos recursos naturais e da exploração do 

trabalho. Trata-se de acumulação de conhecimento, aprimoramento de processos e criação de 

novos conhecimentos através de pesquisa, no sentido de garantir a rentabilidade do setor no 

segmento agrícola e no industrial, além da diversificação da produção.  

A atual fase de acumulação e centralização capitalista na atividade canavieira levou o 

setor a alcançar a condição descrita por Marx (1975). 

Os capitais adicionais que se formam no curso da acumulação normal 

servem preferentemente de veículo para explorar novos inventos e 

descobertas, para introduzir aperfeiçoamentos industriais em geral. Mas, 

também o capital velho chega, com o tempo, ao momento de renovar-se, de 

mudar de pele e de renascer com feição técnica aperfeiçoada, que reduz a 

quantidade de trabalho e põe em movimento maior quantidade de 

maquinaria e de matérias-primas. (MARX, 1975. p. 729) 

                                                 
11

 As empresas do setor costumam considerar a existência de três segmentos distintos de atividades atuando 

diretamente nas empresas, sendo a administração, a indústria e a produção agrícola. Os limites entre esses três 

setores dentro da empresa nem sempre estão claros, visto que processos e pessoas envolvidas na atividade 

industrial ou na atividade agrícola participam do grupo gestor. 
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Nesse sentido, o avanço da técnica somente pode ocorrer a partir da disponibilidade de 

recursos de capital, que pode ser originado pelos movimentos de acumulação e de 

centralização de capital na atividade ou pela oferta de crédito em volume e condições que 

beneficiem a reprodução do capital. A adoção de um novo patamar técnico significa 

realização de investimento na redução de custos e na elevação da produtividade do trabalho 

de forma a criar melhores condições para que ocorra a reprodução ampliada do capital. As 

unidades produtivas que adotam as técnicas mais eficientes no seu ciclo produtivo têm a 

possibilidade de perceber uma espécie de renda suplementar em relação as demais empresas. 

As técnicas e os objetos que permitem a sua utilização não estão dissociados da 

realidade temporal e espacial no qual estão inseridos, pelo contrário, eles apenas se tornam 

úteis na medida em que existam condições sociais, econômicas e espaciais para a sua 

adequada utilização. O surgimento de uma técnica e de seus respectivos objetos técnicos 

somente ocorre atrelado à realidade social e ao espaço no qual ela foi idealizada e será 

utilizada. Santos (2006) chama a atenção para o fato de que o espaço é responsável por 

conduzir a evolução técnica em um movimento dialético. As técnicas são criadas para 

subjugar resistências do espaço, no entanto dependem de suas características para viabilizar a 

existência dos objetos técnicos. “Sem dúvida, o espaço é formado de objetos; mas não são os 

objetos que determinam os objetos. É o espaço que determina os objetos: o espaço visto como 

um conjunto de objetos organizados segundo uma lógica e utilizados (acionados) segundo 

uma lógica.” (SANTOS, 2006. p. 24.) 

A lógica que aciona a organização dos objetos, invariavelmente, é a lógica da 

lucratividade, da reprodução capitalista. Ao analisar as mudanças nos métodos de produção, 

Schumpeter (1982) considera que existe um conflito constante entre a viabilidade técnica e a 

viabilidade econômica na adoção de novos métodos de produção. Como resultado desse 

conflito, “todo método de produção em uso num momento dado se curva diante da equação 

econômica” (p. 15). Isso significa dizer que “a lógica econômica prevalece sobre a 

tecnológica” (p.16). Apenas aqueles métodos de produção capazes de proporcionar maior 

rendimento ao capitalista serão efetivamente colocados em prática. 

Assim, um objeto técnico somente se torna usual se oferecer a atividade econômica a 

possibilidade de ampliar a rentabilidade. A agroindústria canavieira, assim como qualquer 

outro setor produtivo, é movida pela competitividade, pela vontade do capitalista de reduzir 

custos de produção e maximizar a produção, o nível de exploração do trabalho e o lucro. 

Santos (1983) considera que as diferentes formas de combinar os elementos 

necessários à produção dão origem aos processos produtivos e estes são aprimorados 
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continuamente a partir da inserção de novos elementos ou da identificação de novas 

combinações possíveis. Para o autor, o desenvolvimento de um novo processo produtivo 

“implica num aumento da capacidade produtiva da humanidade, diminuindo o tempo de 

trabalho socialmente necessário na produção dos bens que satisfaçam as necessidades 

humanas básicas” (SANTOS, 1983, p. 69). Por sua vez, o desenvolvimento de novos 

processos produtivos depende diretamente da realização de investimentos em pesquisas 

voltadas a identificar e criar novas possibilidades de utilização dos recursos disponíveis. 

Assim, “a atividade científica passa a se constituir em parte integrante essencial da 

acumulação do capital” (p. 61). 

Schumpeter (1982) considera que a eficiência das técnicas para ampliar o nível de 

exploração do trabalho é variável de acordo com o ritmo de sua disseminação. O momento 

adequado para adotar um novo método de produção é exatamente quando ele se torna capaz 

de garantir a elevação do nível de exploração do trabalho em relação às empresas 

concorrentes. Obviamente, se existe certa exclusividade na sua utilização ou certa limitação 

para que outros agentes econômicos adotem o mesmo método de produção, maior será o nível 

de acumulação proporcionado. 

Um método de produção obviamente só será chamado de “mais frutífero” se gerar 

mais produtos do que a soma dos processos menos frutíferos que podem ser executados no 

mesmo tempo, por meio da mesma quantidade de fatores produtivos. (SCHUMPETER, 1982, 

p. 30)  

Na prática, além de beneficiar os capitalistas que as adotam no contexto da 

concorrência com os demais capitalistas, as inovações aplicadas aos processos produtivos 

representam a possibilidade de ampliar o nível de exploração da força de trabalho e, 

consequentemente, a renda capitalista. Considerando que no capitalismo a concorrência entre 

empresas é condição constante, a adoção de inovações tecnológicas se torna uma forma de 

manter a competitividade e a viabilidade de atividades econômicas e serão adotadas sempre 

que houver capital acumulado em quantidade suficiente para tais investimentos ou existam 

linhas de crédito capazes de viabilizar sua implantação,  

Com o crescimento do capital, aumenta a diferença entre o capital 

empregado e o consumido. Em outras palavras, aumentam o valor e o 

volume do instrumental de trabalho, como construções, maquinaria, 

tubulações de drenagem, animais de tração, aparelhos de tôda espécie que 

funcionam em períodos mais ou menos longos, em processo de produção 

que se repetem ininterruptamente, ou que servem para alcançar determinados 

efeitos úteis; [...]. (MARX, 1975, p. 706) 
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Vista por esse ângulo, a utilização de conhecimentos e equipamentos no sentido de 

ampliar a produção é uma consequência da acumulação e tende a se tornar uma das formas 

concorrenciais. Somente seria possível adotar o instrumental de trabalho mediante a aplicação 

de capital acumulado ou por financiamentos. Assim, a incorporação de técnicas está 

diretamente associada à disponibilidade de capital para ser investido e a possibilidade de 

ampliar o rendimento e a lucratividade de uma atividade produtiva. A princípio, essa relação 

interessa somente aos estudiosos preocupados em entender as relações econômicas que se 

processam na marcha natural de evolução de uma atividade produtiva. Para os geógrafos: 

A questão que aqui se coloca é a de saber, de um lado, em que medida a 

noção de espaço pode contribuir à interpretação do fenômeno técnico, e, de 

outro lado, verificar, sistematicamente, o papel do fenômeno técnico na 

produção e nas transformações do espaço geográfico. (SANTOS, 2006, p. 

27). 

Na visão do autor existe uma relação dialética entre as técnicas e o processo de 

construção do espaço, na qual a interpretação de um depende do entendimento da relação com 

o outro. Assim, as técnicas adotadas em um determinado meio são, ao mesmo tempo, 

produtoras e produto do espaço. 

Diante do exposto é possível então afirmar que o nível técnico utilizado em uma 

atividade produtiva está diretamente associado à viabilidade econômica na sua adoção, a 

capacidade de investimentos do agente econômico e a eficiência das técnicas para 

potencializar a exploração do trabalho. 

Observando a atividade canavieira temporalmente quanto às técnicas empregadas, 

Oliveira e Thomaz Júnior (2009) identificam três diferentes fases no processo de evolução 

técnica na agroindústria canavieira, sendo a mais significativa delas a última, que se inicia 

com a criação do Proálcool e se faz sentir em três diferentes frentes: o melhoramento 

genético, a mecanização agrícola e os insumos industriais.  

De 1931 a 1992, o setor sucroalcooleiro passou por três momentos cruciais 

na absorção de técnicas. O primeiro, foi resultante da transferência de 

tecnologia externa e de estudos sobre nutrição, adubação e adoção de 

práticas culturais; o segundo, está relacionado ao melhoramento genético da 

cana-de-açúcar; e o terceiro, considerado decisivo para o padrão 

produtivista, pautou-se no tripé melhoramento genético, insumos industriais, 

máquinas e implementos. (OLIVEIRA e THOMAZ JÚNIOR, 2009. Vol. 3 

p. 8). 

Consideramos que posteriormente aos avanços descritos pelo autor a atividade 

sucroenergética viveu um novo momento de absorção de técnicas. O que nos permite afirmar 

isso são inovações adotadas nos ciclos agrícola e industrial desde o Proálcool, como: a 

mecanização de operações agrícolas, a continuidade do aprimoramento genético, a 
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diversificação da produção e a utilização de matérias-primas alternativas à cana-de-açúcar. 

Algumas destas técnicas foram incorporadas ao setor durante o surto de crescimento 

experimentado pela atividade canavieira no início deste século, ocasião na qual a 

disponibilidade de crédito fez com que os investidores buscassem adotar um patamar 

tecnológico superior. 

Levando em conta a disponibilidade de novas técnicas para o setor e o fato deste se 

organizar de maneira fortemente verticalizada, se torna possível que um agente produtivo 

adote técnicas mais eficientes em algumas fases do ciclo de produção e mantenha em uso as 

técnicas, equipamentos e processos menos produtivos no restante do ciclo. As empresas 

podem realizar procedimentos agrícolas utilizando as técnicas mais avançadas disponíveis no 

mercado e manter sistemas de logística ou procedimentos industriais tecnicamente 

ultrapassados, por exemplo. Essa condição é causada pela imperfeição no ritmo de adoção de 

técnicas por parte dos agentes produtivos, que por sua vez, dependem da capacidade de 

realização de investimentos ou do acesso a créditos para adquirir equipamentos e processos 

mais eficientes. Assim, a atividade sucroenergética apresenta forte heterogeneidade quanto ao 

padrão técnico adotado, comparável ao que foi descrito Schumpeter (1982) ao afirmar que 

“vemos na vida real por toda a parte à nossa volta cordas rotas em vez de cabos de aço, 

animais de tração defeituosos ao invés de linhagens de exposição, o trabalho manual mais 

primitivo ao invés de máquinas perfeitas” (p. 16). 

Na atividade sucroenergética, considerando o modelo produtivo adotado por uma 

unidade, podem conviver técnicas com diferentes capacidades para ampliar o rendimento do 

trabalho, especialmente em unidades industriais instaladas na fase do Proálcool ou anteriores 

a ela. Essas unidades foram concebidas sob os princípios dos modelos produtivos e técnicas 

disponíveis naquele momento e, ao longo do tempo, podem ter recebido alguns ajustes para a 

atualização técnica. Algumas dessas unidades podem ter mantido praticamente todo o seu 

parque de máquinas ou realizado pequenas alterações em instalações e processos industriais e 

ter promovido a mecanização do corte da cana, por exemplo. Tais situações se tornam mais 

visíveis em função da organização vertical da produção e das diferenças na capacidade de 

investimentos entre as unidades do setor.  

A enorme diversidade de possibilidades de combinação das técnicas, do maquinário e 

dos processos dificulta a realização de uma classificação das unidades a partir do seu nível 

tecnológico e, consequentemente, da eficiência do trabalho. No entanto, inicialmente nos 

guiaremos pela nomenclatura utilizada pelo próprio setor para distinguir as novas unidades de 

produção sucroenergética daquelas mais antigas. Consideramos que tal classificação permite 
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uma aproximação do quadro real da organização dos modelos produtivos, visto que a 

adequação dos fixos, materializados na planta industrial no sentido de alterar processos e 

promover o maior rendimento do trabalho, requer significativos investimentos. Por essa ótica 

se torna possível realizar uma primeira classificação das unidades agroindustriais canavieiras 

localizadas no estado de Goiás a partir do padrão tecnológico dominante em seus processos 

(Fig. 4). 

Figura 4 - Goiás: unidades agroindustriais canavieiras de acordo com a tecnologia adotada - 2015 

 

Fonte: SIEG, 2014 e trabalho de campo. Org. SILVA, W. F. 

O primeiro grupo é formado por 15 unidades agroindustriais canavieiras que foram 

concebidas até o ano 2000. Elas tendem a apresentar como característica marcante o 

predomínio de técnicas, nos ciclos agrícola e industrial, que podem ser consideradas como 
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relativamente ultrapassadas. Isto é, são unidades em que não impera o conjunto de técnicas 

mais avançadas, dentre as disponíveis na atualidade. Embora não seja a regra, nessa 

modalidade de unidades é comum a presença de passivos ambientais e produtividade 

industrial e agrícola inferiores aos padrões considerados eficientes. Consideramos como 

componentes desse grupo, as unidades que foram instaladas antes do início desse século e as 

que foram originadas de brownfields
12

. Empiricamente foi possível identificar que algumas 

unidades sucroenergéticas goianas atualmente em funcionamento foram originadas a partir do 

aproveitamento de instalações industriais criadas na década de 1980 (ou anteriores) e 

posteriormente desativadas, como é o caso da unidade localizada no município de 

Serranópolis. 

Apesar de o grupo ser composto também por diversas unidades que não se 

caracterizam como brownfields, visto que mesmo utilizando equipamentos e técnicas que não 

estão entre as mais avançadas, adotaremos aqui a nomenclatura para esse grupo de 

brownfields, mesmo que essas unidades nunca tenham interrompido suas atividades. Também 

temos que admitir que algumas dessas unidades podem ter passado por modificações que 

possibilitaram a adoção de processos, equipamentos e técnicas compatíveis com o padrão 

predominante no segundo grupo. 

É importante, mais uma vez, salientar que a atividade sucroenergética é uma atividade 

fortemente verticalizada na qual uma mesma empresa ou grupo empresarial realiza as 

atividades de ‘originação’
13

 de matéria prima, do ciclo industrial, da logística, do 

armazenamento e comercialização do produto final. Assim, uma mesma empresa ou grupo 

empresarial pode adotar a melhor técnica disponível para uma determinada atividade e uma 

técnica ultrapassada para outra atividade.  

O outro grupo é formado por 24 unidades agroindustriais em que há o predomínio de 

técnicas modernizadas, normalmente aquelas que são consideradas as mais avançadas 

disponíveis no mercado. Estas unidades são, normalmente, construídas desde a base em locais 

                                                 
12

 O termo brownfield foi utilizado inicialmente para se referir a áreas industriais urbanas que perderam seu uso e 

se encontram em estado de abandono. Vasques (2009) afirma que não existe consenso a respeito da utilização do 

termo, no entanto aponta algumas características que são recorrentes na maioria dos autores: terrenos e/ou 

edifícios que tiveram utilização prévia industrial, localizados no urbano ou no rural, sem uso atual ou com uso 

parcial. Essas áreas se contrapõem aos greenfields exatamente pelo fato das últimas serem construídas em locais 

sem uso prévio para essa atividade.  
13

 O termo originação, é um neologismo que vem sendo utilizado pelos atores do agronegócio para se referir ao 

cultivo de um determinado bem que será utilizado como matéria prima nas cadeias produtivas do agronegócio. O 

cultivo de grãos e a criação de gado são tratados por esses agentes como uma atividade de originação. 
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onde não havia o uso da terra para essa finalidade, são chamadas greenfields
14

 por seus 

idealizadores. Essas unidades se diferenciam das demais por adotarem pacote tecnológico 

mais avançado em praticamente todo o ciclo produtivo. Invariavelmente, foram concebidas 

sob o paradigma de se mostrar como atividade ambientalmente sustentável e submetida à 

legislação diferenciada daquelas anteriores. Essas unidades se colocam no mercado com ações 

de marketing voltadas a demonstrar sua eficiência ambiental e econômica ao associa-las a 

utilização de técnicas modernas, capazes de mitigar danos ambientais comuns na atividade 

canavieira, como a destinação de resíduos industriais e por não realizar queima e corte 

manual. 

Atualmente 62% das unidades em operação no estado são classificadas como 

greenfield. Tal fato se explica pelo forte surto de crescimento dessa atividade nos últimos 

anos. Quanto à disposição espacial das unidades no espaço goiano, grosso modo se verifica 

que as unidades mais antigas estão dispostas em um eixo no sentido latitudinal que ocupa a 

porção central do estado. São áreas na quais a produção de cana-de-açúcar e de seus derivados 

participa do movimento de construção espacial há mais tempo e promoveu alterações em 

diversos aspectos, como o mercado de trabalho e a ocupação das terras. 

Com exceção de duas unidades localizadas no centro-norte, as unidades greenfield se 

encontram adensadas na porção sul-sudoeste do estado, formando uma espécie de cluster
15

 

canavieiro. São vinte e uma unidades greenfield ocupando uma área com raio de 

aproximadamente duzentos quilômetros, todas elas instaladas no recente ciclo de expansão. A 

instalação dessas unidades fez com que as características predominantes da atividade nesta 

porção do espaço estejam ligadas a utilização de técnicas, equipamentos e processos mais 

eficientes no sentido de melhorar a produtividade agrícola, industrial e do trabalho. 

Apesar de considerar que existem diversas diferenças e semelhanças, quanto à técnica, 

entre as duas modalidades de unidades produtivas, de uma forma geral, duas delas parecem 

ser mais significativas para demarcar as distinções entre as unidades mais antigas e as mais 

novas no estado de Goiás: a mecanização das operações de corte da cana-de-açúcar e a 

geração de energia elétrica excedente. As unidades greenfield foram concebidas sob a 

tentativa de desvincular a imagem da atividade canavieira a ocorrência de danos ambientais e 

                                                 
14

 Os greenfields são projetos construídos a partir do zero, sem aproveitamento de instalações ou áreas usadas 

previamente para a atividade a ser instalada no local. Na atividade sucroenergética os empreendedores afirmam 

que esses projetos são sustentáveis ambientalmente por não contarem com passivos ambientais. 
15

 Segundo Britto (2000, p. 6) um cluster industrial se constitui de uma “concentração geográfica e setorial de 

empresas, a partir da qual são geradas externalidades produtivas e tecnológicas [...] um conjunto de empresas e 

instituições espacialmente concentradas que estabelecem entre si relações verticais - compreendendo diferentes 

estágios de determinada cadeia produtiva - e horizontais - envolvendo o intercâmbio de fatores, competências e 

informações entre agentes genericamente similares.” 
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sociais. Dessa forma, seu planejamento inicial já previa a realização das operações de corte de 

forma mecanizada e a eliminação da queima como procedimento necessário a realização do 

corte. Os projetos dessas novas unidades, invariavelmente, previam a instalação de caldeiras 

mais eficientes, capazes de gerar energia elétrica excedente e tornar a unidade agroindustrial 

em um produtor independente de energia
16

. Essas características estão normalmente inseridas 

em pacotes tecnológicos que contam com outros elementos capazes de ampliar o rendimento 

do trabalho, portanto não são as únicas distinções entre as unidades.  

Os componentes do pacote tecnológico modernizado, que serão tratados a seguir, 

podem estar disseminados de forma heterogênea entre as unidades mais antigas, tornando 

mais difícil a sua utilização enquanto elemento capaz de diferenciar as unidades greenfield 

das demais. 

 

3.2.  O pacote tecnológico 

A utilização da técnica para viabilizar economicamente a exploração dos recursos do 

Brasil Central através da produção agropecuária não é uma novidade
17

. Um importante marco 

dessa marcha de ocupação teve início na década de 1970 com a modernização das técnicas no 

cultivo de grãos. A mecanização, a genética e os insumos químicos tem contribuído para 

intensificar a ocupação das áreas do Cerrado por atividades agropecuárias de larga escala 

(PEIXINHO, 2006) em detrimento da manutenção das condições ambientais e das 

comunidades tradicionais que aqui habitavam. 

A atividade canavieira participa desse movimento de ocupação das terras do Cerrado 

goiano pelo agronegócio desde a década de 1960, quando começaram a funcionar duas 

unidades canavieiras no estado: uma em Santa Helena de Goiás e outra em Goianésia. 

Durante a vigência do Proálcool e sob sua ‘proteção’ outras unidades foram instaladas no 

estado, chegando a cerca de quinze unidades. A fase de crescimento mais intenso é justamente 

a mais recente com a abertura de mais de vinte novas unidades agroprocessadoras de cana-de-

                                                 
16

 A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) considera Produtor Independente de Energia Elétrica (PIE) 

a pessoa jurídica ou empresas reunidas em consórcio que recebam concessão ou autorização do poder 

concedente para produzir energia elétrica destinada ao comércio de toda ou parte da energia produzida, por sua 

conta e risco.  
17

 Dentre os diversos autores que abordaram a temática com o olhar voltado ao Cerrado Goiano, destacamos: 

PEIXINHO (2006) que realiza importante debate acerca da formação de centros dinâmicos da sojicultora no 

Cerrado em Goiás e no Mato Grosso; RIBEIRO (2005) que discute a formação dos complexos agroindustriais no 

Cerrado a partir da integração produtiva entre os atores hegemônicos, FREDERICO (2009) que discute a 

ocupação do Cerrado pela agricultura modernizada a partir da perspectiva dos objetos técnicos, com especial 

atenção aos sistemas de armazenamento e; INOCÊNCIO (2010) que destaca o papel das políticas públicas no 

movimento de ocupação das terras do Cerrado pelo agronegócio. 
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açúcar, além da reabertura de algumas unidades da fase do Proálcool. As novas unidades 

adotam, em diferentes intensidades, as técnicas que compõem o pacote tecnológico 

modernizado, o que faz com que atuem de forma diferenciada no movimento de apropriação e 

uso do espaço. 

De acordo com a lógica capitalista, a concepção de uma nova unidade industrial 

canavieira requer a realização de escolhas de diferentes naturezas voltadas a proporcionar ao 

investidor o mais rápido retorno do capital investido. No procedimento de escolha e tomada 

de decisões são levados em conta critérios técnicos e econômicos. Do ponto de vista 

econômico, é necessário que o conjunto de forças mobilizadas para por em funcionamento o 

empreendimento seja economicamente acessível e capaz de remunerar o investimento 

realizado. Do ponto de vista técnico é necessário que os equipamentos, o espaço e os 

processos se combinem para dar fluidez a atividade. 

A lógica para a tomada de decisões normalmente considera importantes a localização 

espacial do empreendimento em relação às áreas agricultáveis e aos mercados consumidores, 

o nível tecnológico adotado nos processos agrícolas e industriais, a disponibilidade de 

recursos naturais, humanos e técnicos necessários a realização da produção. Na tentativa de se 

colocar no mercado como atividade ambiental e socialmente sustentável o setor utiliza o 

discurso ambiental como artifício de convencimento aos consumidores e governos na esfera 

nacional e internacional (RODRIGUES PIRES, 2014). 

A adoção de pacotes tecnológicos capazes de ampliar o nível de exploração do 

trabalho serve também para associar a imagem da atividade à sustentabilidade ambiental e 

social, uma vez que são capazes de tornar mais eficientes e rápidas as operações de produção, 

além de reduzir a participação de trabalhadores em atividades consideradas como 

degradantes, principalmente nas operações de colheita. Nesse sentido, a atividade apresenta as 

unidades novas ao público como capazes de promover benefícios ambientais e sociais nos 

locais onde atuarão a partir da utilização de tecnologias capazes de não causar danos 

ambientais e gerar riqueza e renda para a comunidade (Fig. 5). 

Os exemplos aqui colocados são representativos da condição na qual os principais 

players do setor buscam se colocar. Os três grupos empresariais retratados possuem forte 

capacidade de realização de investimentos, portanto, são capazes de adotar o pacote 

tecnológico mais eficiente a disposição no mercado. Juntos, contam com seis unidades 

greenfields, em Goiás, com capacidade de esmagamento superior a três milhões de toneladas 

cada, localizadas na porção sul do estado. Apesar de não serem os únicos grupos empresariais 

que atuam no estado a contar com essas condições, consideramos que eles representam, de 
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forma clara, as características técnicas, financeiras, ideológicas e organizacionais que estão 

sendo adotadas pela agroindústria canavieira na atualidade. 

 

Figura 5 – Recorte de páginas de empresas da agroindústria canavieira 

 

Fonte: <http://www.raizen.com.br/inicio>, <http://www.odebrechtagroindustrial.com/sustentabilidade>,  

<http://www.cargill.com.br/pt/noticias/NA3078537.jsp>. 

 

No conjunto de modificações que compõem o padrão técnico a ser seguido pelos 

agentes do setor, uma das mudanças significativas é a possibilidade de modificar 

geneticamente ou de selecionar variedades de cana-de-açúcar de acordo com demandas 

específicas do local de cultivo ou do processamento. Nesse sentido, as principais ações 

realizadas são na intenção de identificar ou desenvolver variedades que proporcionem melhor 

rendimento nos diferentes ambientes produtivos, determinados por características de solo e 

clima, e que sejam resistentes a operações mecanizadas e as doenças mais comuns.  

Apesar de estar relativamente atrasada em relação a outras culturas, a adoção da 

genética para o melhoramento da cana-de-açúcar tem como objetivo fazer com que se torne 
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possível produzir cana-de-açúcar em larga escala e com eficiência nos mais variados 

contextos produtivos.  

As principais ações de melhoramento genético de cana-de-açúcar no Brasil são 

realizadas pelos grupos: Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor 

Sucroalcooleiro (RIDESA) que desenvolve as variedades denominadas no mercado de RB; o 

Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), que herdou da Coopersucar as variedades SP e, 

atualmente, desenvolve as variedades CTC; o Instituto Agronômico de Campinas, 

desenvolvendo as variedades IAC; e, o mais recente deles, o grupo Monsanto, com a marca 

comercial CANAVIALIS, que investiu no desenvolvimento das variedades CV até outubro de 

2015. 

O resultado da ação desses grupos artificializa o natural, recria a natureza, transforma-

a em uma segunda natureza: domada, moldada para atender determinadas necessidades do 

capital, concretizando a situação apontada por Santos (2006). O melhoramento das variedades 

de cana-de-açúcar possibilita a inserção dessas cultivares em ambientes produtivos até então 

considerados impróprios para essa cultura. 

Até o atual estágio o trabalho de melhoramento genético da cana-de-açúcar foi 

realizado a partir de parâmetros dos ambientes produtivos do estado de São Paulo, no caso do 

CTC, e nos ambientes da área produtora do Nordeste e de São Paulo, no caso da RIDESA. 

Como o avanço da cultura canavieira no Cerrado é um evento relativamente recente, ainda 

não há variedades desenvolvidas especificamente para os ambientes produtivos encontrados 

nesse bioma, embora existam diversas pesquisas neste sentido. Como forma de consolidar o 

movimento de expansão da agroindústria canavieira em ambientes do Cerrado os investidores 

consideram ser necessário que sejam criadas novas variedades de cana-de-açúcar adaptadas 

aos ambientes produtivos encontrados nesse bioma. 

O esforço mais significativo para desenvolver variedades específicas para o Cerrado é 

realizado pela RIDESA. A rede mantém sete campos de experimentos em Goiás, oito no 

estado de Mato Grosso e três no Triângulo Mineiro, áreas contidas no domínio do Cerrado 

(RIDESA, 2010). Adicionalmente foi criado o Centro de Melhoramento Genético da Cana-de-

açúcar no estado de Goiás. A iniciativa é resultado de parceria entre a RIDESA, representada 

pela Universidade Federal de Goiás, pela Universidade Federal de Viçosa e pela Universidade 

Federal de São Carlos, e a Petrobrás. O objetivo é desenvolver novas variedades capazes de 

ampliar a produtividade, especialmente, nos ambientes do cerrado (UFG, 2014).  

Segundo entrevistas realizadas com gerentes agrícolas de unidades sucroenergéticas 

em Goiás, toda a área cultivada com cana-de-açúcar com finalidade industrial utiliza 
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variedades comerciais desenvolvidas a partir de processos de seleção e cruzamento. A 

utilização de variedades comerciais de cana-de-açúcar não é elemento de distinção entre as 

unidades sucroenergéticas, visto que se trata de prática solidamente disseminada na 

agroindústria canavieira brasileira.  

A mecanização das operações de plantio e colheita da cana-de-açúcar é o principal 

avanço técnico na vertente mecânica. Capaz de alterar de forma significativa a produtividade 

do trabalho ao reduzir drasticamente o número de pessoas envolvidas na colheita a 

mecanização torna o setor mais seletivo quanto à ocupação dos espaços de cultivo. Segundo o 

setor, a substituição da colheita manual de cana queimada, pelo corte mecanizado da cana 

crua, auxilia a mitigar duas características negativas para a imagem do setor como produtor de 

energia limpa: os danos ambientais causados pela queima da cana e os danos sociais causados 

pela utilização de mão-de-obra de baixa qualificação, contratada como temporários. 

Na verdade a principal condição que leva a intensificação da mecanização das 

operações de plantio e colheita é a redução dos custos operacionais e do embate entre capital e 

trabalho, à medida que dispensa grande parte da mão-de-obra envolvida no processo de 

produção de matéria-prima. Essa redução contribui para a formação do exército de mão-de-

obra reserva, que mantem o valor da remuneração paga aos trabalhadores em níveis 

desejáveis pelo capital. 

O corte mecanizado é em média cerca de 35% a 40% mais barato do que o 

corte manual. Além disso, dependendo de sua performance, uma máquina 

pode colher em torno de 500 a 1000 toneladas de cana por dia, podendo 

substituir cada uma, aproximadamente de 80 a 100 trabalhadores, 

independentemente de a cana ser queimada inteira ou picada, ou crua picada. 

(OLIVEIRA; THOMAZ JÚNIOR, 2009. Vol. 3 p. 11). 

Dessa forma, o interesse central dos empresários ao realizar a mecanização das 

operações agrícolas reside em estratégia para reduzir custos de produção e ampliar o nível de 

exploração do trabalho. Secundariamente a mecanização é condição necessária para cumprir 

protocolos e acordos comerciais de forma que o etanol e o açúcar tenham acesso a 

determinados mercados internacionais mais exigentes quanto ao cumprimento de leis 

ambientais e sociais. É uma tentativa de se desvincular da imagem de atividade social e 

ambientalmente degradante que acompanha a agroindústria canavieira brasileira. 

A mecanização das operações agrícolas impõe novas bases na relação entre o capital e 

o trabalho, o que requer olhar mais atento para que sejam desvendados os mecanismos de 

exploração do trabalho usados pelo capital canavieiro. Essa necessidade se confirma ao 

constatarmos que em outubro de 2011 ocorreu em lavouras de cana-de-açúcar no município 
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de Goiatuba (GO) a primeira libertação de trabalhadores em situação análoga ao trabalho 

escravo em colheitas mecanizadas do Brasil
18

. A operação em questão foi emblemática por ter 

sido capaz de autuar, pela primeira vez, empregadores que mantinham trabalhadores que 

realizam operações agrícolas mecanizadas em condições de trabalho degradantes. Dessa 

forma, é possível afirmar que a mecanização não eliminou os embates entre o capital e o 

trabalho, como querem fazer acreditar as lideranças do setor, mas provocou uma mutação nas 

bases dessa relação de forma a requerer profissionais com capacidade técnica mais elevada 

para operar máquinas relativamente complexas e permitir a elevação no nível de exploração 

do trabalho. 

A mudança citada coloca para a análise geográfica um novo desafio, compreender as 

relações de exploração do trabalho em uma atividade onde a mecanização caminha para ser 

completa. Além disso, é preciso levar em conta que a adoção de processos mecanizados nas 

operações agrícolas não ocorre de forma generalizada. Os principais limitadores da adoção da 

mecanização são: o elevado investimento na compra do maquinário e as características do 

relevo cultivado. Quanto aos investimentos, trata-se de condição particular dos atores 

hegemônicos, que prontamente os realizarão na medida em que houver garantias de retorno 

do investimento, visto que no estado de Goiás a legislação prevê que a total eliminação da 

queima da palhada como método facilitador do corte em áreas mecanizáveis ocorra apenas no 

ano de 2028
19

. 

Significativa parcela das terras goianas apresenta condições topográficas ideais para a 

adoção do padrão mecanizado, visto que são encontradas extensas chapadas com declividade 

baixa. As unidades que estão em operação desde a década de 1980 podem encontrar limites à 

mecanização por terem sob seu controle terrenos com declividade mais acentuada. Nesse 

caso, seria necessária a realização de um remanejamento de forma a substituir as áreas mais 

declivosas por outras. De uma forma geral, a adoção desse padrão técnico pelo setor contribui 

para que o estado de Goiás seja evidenciado como uma das principais áreas aptas à expansão, 

de lavouras mecanizadas de cana-de-açúcar (CARRIJO; MIZIARA, 2009). 

Apesar de se tratar de técnica fortemente disseminada entre as empresas do setor, a 

mecanização das operações de colheita é um elemento capaz de servir como diferencial entre 

                                                 
18

 A operação resgatou 39 trabalhadores que cumpriam jornadas de 27 horas ininterruptas na atividade de corte e 

transporte de cana-de-açúcar. Para mais detalhes, consultar http://reporterbrasil.org.br/2011/12/operacao-inedita-

flagra-escravidao-em-colheita-mecanizada/. 
19

 A Lei 15.834, de 23 de Novembro de 2006 determina cronograma para a gradual eliminação da prática da 

queima da palhada de lavouras de cana-de-açúcar em terrenos mecanizáveis. Segundo o cronograma, até 2017 os 

plantadores de cana-de-açúcar seriam obrigados a mecanizar no mínimo 25% da área colhida e a total extinção 

ocorreria apenas no ano de 2028. (Goiás, 2006). 

http://reporterbrasil.org.br/2011/12/operacao-inedita-flagra-escravidao-em-colheita-mecanizada/
http://reporterbrasil.org.br/2011/12/operacao-inedita-flagra-escravidao-em-colheita-mecanizada/
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as unidades greenfield e as brownfield. O elemento diferencial está no fato de que nas 

unidades mais novas a mecanização das operações de corte é condição inerente à atividade em 

toda a sua extensão desde a sua instalação. Nas unidades mais antigas está ocorrendo a 

transição, em diferentes estágios, das operações de corte manual para o mecanizado.  

Quanto às condições topográficas das lavouras, a mecanização das operações faz com 

que terrenos mais inclinados sejam gradativamente eliminados em detrimento de áreas mais 

planas. A consequência direta da mecanização é a seletividade de áreas para o cultivo, visto 

que as colhedoras de cana-de-açúcar operam apenas em terrenos com declividade inferior a 

12%. 

Considerando a legislação determinando a eliminação do corte manual e os benefícios 

econômicos obtidos a partir da redução dos custos, a mecanização das operações denominadas 

pelo setor de CCT (corte/carregamento/transporte) provavelmente será adotada por todas as 

empresas e em todas as áreas de cultivo que permitam tais operações. Mesmo considerando a 

tendência de universalização, no estágio atual, a mecanização ainda se coloca como elemento 

de diferenciação entre unidades implantadas durante o Proálcool ou anteriores a ele e as 

unidades de instalação mais recente. Essa condição foi comprovada empiricamente durante 

visitas a unidades produtivas no estado (Quadro 3). Os dados apresentados referem-se a 

informações colhidas em seis unidades sucroenergéticas em Goiás, sendo as três primeiras 

classificadas como brownfields e as três últimas greenfields. A observação dos dados permite 

identificar, grosso modo, a heterogeneidade nos índices de mecanização no primeiro grupo e 

homogeneidade no segundo grupo. 

Dentre as unidades localizadas no estado de Goiás, todas aquelas caracterizadas como 

greenfields afirmam realizar as operações de colheita de forma mecanizada em praticamente 

toda a área de cultivo. Essas unidades foram concebidas a partir da proposta de realizar toda a 

operação de corte de forma mecanizada, fato que levou a necessidade de serem mais seletivas 

na escolha das áreas para a formação de seus canaviais, evitando áreas com topografia mais 

acidentada. Os dados referentes às unidades D, E e F evidenciam tal condição nas unidades 

mais recentes. 

A análise mais detida das informações das unidades A, B e C nos revela a existência 

de diferentes patamares na adoção da mecanização do CCT entre as unidades avaliadas e a 

ocorrência de movimento de substituição de áreas de cultivo. Enquanto as unidades A e C 

apresentam elevado índice de mecanização e escala de produção mais destacado, a unidade B, 

apesar de realizar as operações de CCT de forma mecanizada em mais da metade da área de 

cultivo, parece ter atingido o limite, visto que não pretende substituir áreas de cultivo que não 
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permitem a mecanização por outras onde seja possível a operação do maquinário. As 

informações referentes à unidade B também revelam que ela ainda não dispõe de toda a cana 

necessária à manutenção de sua atividade, sendo necessário ampliar a área de cultivo em mais 

de seis mil hectares para atender a capacidade de processamento industrial instalada. Segundo 

um gerente da empresa em questão, a expansão se dará em áreas mecanizáveis. 

Quadro 3 - Mecanização das operaçoes de CCT. Unidades selecionadas, 2014. 

Unidade 
Área cultivada 

2014 (ha) 

Mecanização do 

CCT (%) 

Substituição de 

áreas (ha) 

Expansão do 

cultivo (ha) 

A 42.100 98,00 2000 - 

B 15.340 60,43 - 6.158 

C 50.000 90,24 2000 - 

D 44.000 100 - 2.000 

E 34.558 100 - 23.942 

F 50.500 100 - 14.500 
Fonte: Trabalho de campo realizado no mês de outubro de 2014. Org.: SILVA, W. F. 

A substituição de áreas com declividade mais acentuada por outras com menor 

declividade é condição necessária e justificável nas unidades mais antigas se considerarmos 

que anteriormente a topografia do terreno não se colocava enquanto fator de limitação para o 

cultivo de cana-de-açúcar, o que fez com que essas unidades cultivassem cana em locais onde 

a declividade não permite o corte mecanizado. A distancia em relação à unidade processadora 

se colocava como elemento mais importante que a declividade do terreno. 

A necessidade de cumprir a legislação e de tornar o mecanismo de exploração do 

trabalho mais eficiente induz a disseminação da mecanização do corte e, consequentemente, a 

seletividade das áreas de cultivo. A transição do trabalho manual para o trabalho mecanizado 

nas operações de CCT é um movimento desigual em intensidade e velocidade entre as 

unidades brownfields. Enquanto algumas unidades já ultrapassaram o índice de 90% de 

mecanização, outras ainda mantem consideráveis áreas de cultivo onde se realiza o corte 

manual. Mesmo considerando que todas as unidades em operação terão que se adequar a 

legislação e adotar a mecanização de todas as operações de corte, na atual fase o índice de 

mecanização adotado nas operações agrícolas ainda é um indicativo de distinção entre as 

unidades mais antigas e as mais novas. 

Além das inovações introduzidas no ciclo agrícola, o setor busca identificar processos 

no ciclo industrial que sejam capazes de melhorar o rendimento do trabalho. Nesse sentido, a 

adaptação ou a criação de equipamentos, a modificação de rotinas e fluxos e o aproveitamento 

de resíduos são elementos capazes de ampliar o rendimento dos processos industriais ou 

mesmo criar novas rotas para a produção de açúcar, etanol e energia, além de subprodutos. 
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A inovação no ciclo industrial tem sido vista, pelo setor, com força suficiente para 

alterar de forma significativa o rendimento ao proporcionar a produção a partir de outras 

fontes de matéria-prima, como os resíduos vegetais, o sorgo e o milho. A adoção de padrões 

técnicos e equipamentos mais eficientes é caminho capaz de oferecer ganhos na extração do 

caldo, no processo de fermentação e, principalmente, na produção de etanol de segunda 

geração (CGEE, 2009).  

O rendimento industrial na produção de açúcar ou de etanol por tonelada de cana 

depende diretamente da qualidade da cana processada. A quantidade disponível de Açúcares 

Totais Recuperáveis (ATR) em cada tonelada de cana depende de uma série de condições que 

não podem ser controladas de forma absoluta. As condições climáticas, a fertilidade do solo, a 

variedade cultivada e os tratos culturais realizados são algumas das variáveis capazes de 

proporcionar a ampliação ou redução da disponibilidade de ATR no momento do corte. O 

estabelecimento de metas para a produção de derivados da cana-de-açúcar a cada ano 

encontra barreiras principalmente em função da dependência dos resultados agrícolas. 

Uma publicação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES, 2008) trouxe informações sobre a perspectiva de ganhos em produtividade nos 

rendimentos agrícola, industrial e agroindustrial para os próximos anos. Segundo a 

publicação, a otimização dos processos seria capaz de alavancar o rendimento industrial na 

produção de etanol de 80 l/ton. para 89,5 l/ton. até o ano de 2020. No mesmo intervalo o 

rendimento agroindustrial seria alavancado de 6.800 l/ha para 7.160 l/ha. O ganho nos 

processos industriais viria de diferentes operações (Quadro 4) e seria capaz de elevar o 

rendimento em aproximadamente 4,6% (BNDES, 2008). 

Quadro 4 - Expectativas de ganhos de eficiência em processos da produção de etanol (%) 

Situação 

Perdas na 

lavagem de 

cana 

Eficiência 

de extração 

Perdas no 

tratamento do 

caldo 

Rendimento na 

Fermentação 

Perdas na 

destilação e 

vinhoto 

Inicial 0,50 96,0 0,75 90,3 0,5 

Otimizada 0,25 98,0 0,35 92 0,20 
Fonte: BNDES, 2008. Adaptado. 

Os ganhos mais expressivos seriam obtidos no processo de extração do caldo e na 

fermentação. A redução de perdas nos processos de lavagem da cana, tratamento do caldo e 

destilação seriam responsáveis por complementar os ganhos projetados. 

Alguns estudos voltados a identificar possíveis pontos de intervenção nos 

procedimentos industriais de forma a melhorar o rendimento trazem resultados que 

confirmam existir margem de otimização da rota convencional de produção de etanol e de 
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açúcar. Uma das possibilidades de intervenção identificadas é a substituição das moendas 

convencionais pelos difusores, o que proporcionaria a melhoria do rendimento na extração do 

caldo em 1% (ANSELMI, 2007). Quanto à fermentação, Finguerut et al (2008) identificaram 

significativas barreiras para que se alcance avanços nessa etapa da produção, visto que o 

processo se encontra bastante consolidado. Apesar das dificuldades encontradas, os autores 

apontam como possível caminho o uso de leveduras selecionadas e melhoradas por processo 

genético e pela estabilização da rotina gerencial, de forma a dar maior uniformidade ao 

procedimento de fermentação. Ganhos mais significativos na fermentação demandariam a 

realização de investimentos maciços em pesquisa e desenvolvimento, condição que depende 

de tempo para alcançar resultados satisfatórios. 

Quanto à produção do etanol de segunda geração, a criação de tecnologias que 

permitam a realização de processos industriais manipulando o bagaço e a palha ainda está em 

fase de desenvolvimento. Segundo o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE, 2009), 

com o melhoramento tecnológico previsto para o ano de 2025, o rendimento de etanol deve 

chegar a 126,8 litros por tonelada de cana, desprezando-se aqui os avanços obtidos em outras 

melhorias tecnológicas. Trata-se de ganho extraordinário de produtividade e da possibilidade 

de produzir etanol a partir de outras matérias-primas, principalmente os resíduos da 

agroindústria.  

Atualmente existem em operação duas unidades de produção de etanol de segunda 

geração no Brasil, uma localizada no estado de Alagoas e outra no estado de São Paulo 

(EXAME, 2015). A realização de investimentos no desenvolvimento de técnicas para 

viabilizar a produção do etanol de segunda geração a partir do bagaço da cana é visto como 

uma importante oportunidade para que o setor avance em produtividade e na possibilidade de 

dar destinação a esse subproduto de acordo com a opção mais atraente economicamente: a 

geração de energia elétrica ou a produção de etanol. Da mesma forma com que decide o 

destino do caldo com base em condições de mercado do açúcar e do etanol, a indústria 

sucroenergética poderia decidir a destinação do bagaço de acordo com os mercados do etanol 

e de energia elétrica. 

Além das possibilidades de adoção de padrão técnico listadas anteriormente, é 

importante pontuar também a diversificação da produção através da oferta de diferentes tipos 

de açúcar, uma significativa variedade de álcoois, leveduras, resinas e a geração de energia 

elétrica (além das necessidades de consumo interno) a partir da queima do bagaço de cana. A 

chamada cogeração é vista como uma alternativa de ampliação de receitas a partir da 
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utilização de um subproduto que está disponível em todas as unidades processadoras em 

volume suficiente para garantir o efetivo aproveitamento dessa potencialidade. 

Um detalhado estudo publicado pela Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB, 2011) traz informações importantes sobre o cenário da cogeração no Brasil, além 

de apontar as possibilidades de crescimento e critérios técnicos da geração de energia elétrica 

a partir da queima do bagaço de cana-de-açúcar. O referido estudo apontou um cenário no 

qual os empreendimentos de instalação mais recente contavam com equipamentos 

apropriados para a geração de energia excedente, enquanto os mais antigos encontravam 

limitações econômicas para realizar a adequação das instalações industriais para atender essa 

finalidade. 

O referido estudo realizou a classificação das caldeiras de produção de vapor 

utilizadas nas usinas e destilarias brasileiras em cinco classes (Quadro 5), sendo as duas 

primeiras predominantes em unidades brownfield e as três últimas predominantes nas 

unidades greenfield.  

Quadro 5 - Características das caldeiras usadas na agroindústria canavieira brasileira 

Classe 
Pressão Média mais frequente 

na classe (BAR) 

Temperatura (ºC) 
Capacidade de produção de vapor 

(ton./hora) 

Mínima Máxima Mínima Máxima 

Baixa 21 300 350 60 120 

Baixa 

Superior 
31 350 365 110 180 

Média 43 400 450 120 200 

Alta 67 470 520 180 320 

Alta 

Superior 
99 530 540 250 380 

Fonte: CONAB, 2011. 

As caldeiras utilizadas para a geração de vapor na maioria das unidades mais antigas 

são consideradas como de baixa eficiência, no entanto, servem para a finalidade de geração de 

energia a ser utilizada na unidade e dar destinação a maior parte do bagaço. As caldeiras mais 

comuns da fase do Proálcool eram dimensionadas para fazer com que todo o bagaço gerado 

pela unidade fosse queimado durante a safra, com exceção de pequenos volumes que eram 

comercializados para uso de terceiros, normalmente destinados a alimentação animal ou a 

queima em fornalhas industriais. 

As unidades instaladas sob o paradigma técnico modernizado já nascem contando com 

os equipamentos apropriados para gerar energia elétrica (Fig. 6) de forma a se tornar um 
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produtor independente de energia e com isso, diversificar o leque de produtos ofertados a 

clientes externos.  

Figura 6 - Goiás, unidades agroindústrias canavieiras por tecnologia e capacidade de cogeração (kw). 

 

Fonte: ANEEL, 2015. Org.: SILVA, 2015 

O benefício econômico derivado da cogeração de energia seria equivalente a 6,3% do 

faturamento, considerando unidades de médio ou pequeno porte e os preços correntes no ano 

de 2011 (CONAB, 2011). O pequeno incremento na receita seria o principal limitador para 

que unidades mais antigas realizem a adaptação de suas instalações no sentido de se tornarem 

exportadoras de energia elétrica. Embora existam unidades que foram instaladas durante a 

década de 1980 que tenham realizado a adequação dos equipamentos de geração de energia, 
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alcançando padrão técnico compatível aos greenfields, de uma forma geral a adoção de 

padrão técnico suficiente para isso é condição normal em unidades agroindustriais instaladas 

na atual fase de expansão.  

Das unidades canavieiras instaladas no estado de Goiás classificadas como 

greenfields, 16 possuem registro de produtor independente de energia junto a Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). A potência média de geração de energia instalada 

nessas unidades é de 59 mW. 

No grupo das unidades brownfield 12 são capazes de cogerar energia, no entanto em 

escala inferior em relação ao grupo descrito anteriormente. Em média, a potência instalada é 

de 13,5 mW. As três unidades brownfield com maior capacidade de geração de energia 

elétrica são a Jalles Machado (50 mW), a Goiasa (46,52 mW) e a Vale do Verdão (23,4 mW). 

A capacidade instalada nessas unidades não é representativa da classe, visto que se 

elas forem excluídas do cálculo, a média do grupo é de apenas 4,7 mW. Os dados apontam 

para a confirmação do quadro descrito anteriormente: as unidades greenfield são mais 

eficientes na geração de energia e alcançam escala de produção maior que as unidades 

brownfields. 

Espacialmente a distribuição segue o quadro verificado quanto ao nível tecnológico, 

isso é, a porção sul do estado concentra as unidades com maior capacidade de geração e com 

tecnologia mais avançada, enquanto o centro-norte do estado abriga, prioritariamente, 

unidades com pequena capacidade de cogeração de energia elétrica. 

Outra importante alteração técnica inserida na produção de etanol recentemente é a 

diversificação da matéria-prima utilizada na mesma planta industrial, a chamada “usina flex” 

(MILANEZ, et al, 2014). As unidades industriais caracterizadas como flex realizam a 

produção de etanol a partir da cana-de-açúcar durante a safra de cana e utilizam o milho ou 

sorgo durante a entressafra, nas mesmas instalações. Esse tipo de unidade confere vantagens 

quanto ao tempo de operação, uma vez que durante a entressafra de cana-de-açúcar uma 

unidade convencional permanece paralisada. 

O estudo publicado por Milanez et al. (2014) esclarece as vantagens econômicas e 

ambientais da integração da cana-de-açúcar ao milho na produção de etanol e de subprodutos. 

Para os autores,  

Essa opção parece ser interessante em regiões que possam absorver os 

coprodutos, como as regiões produtoras de carne no Centro-Oeste. A 

integração das cadeias do milho, da soja, da cana-de-açúcar e de carnes tem 

potencial para ampliar a competitividade de todos esses segmentos e do 

projeto de usina flex, especialmente se houver infraestrutura logística de 
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qualidade para escoamento da produção. Assim, os candidatos naturais a 

receber investimentos em usinas flex seriam os estados do Centro-Oeste, que 

também fazem parte da fronteira de expansão da cana-de-açúcar e possuem 

muitas novas usinas com tecnologia otimizada. (MILANEZ, et al., 2014, p. 

194). 

Dentre as unidades processadoras de cana-de-açúcar no estado de Goiás duas delas 

anunciaram o início da utilização do milho durante a entressafra: a Usina Rio Verde Ltda., 

localizada no município de Rio Verde, a partir da safra 2014/15 e a Usina São Francisco, 

localizada no município de Quirinópolis, a partir da safra 2015/16. 

A Usina São Francisco
20

 será a primeira entre as grandes plantas industriais de etanol 

no Brasil a eliminar a ociosidade das instalações industriais na entressafra ao aproveitar sua 

experiência de produção de etanol de milho nos Estados Unidos. A estratégia adotada por 

essas duas unidades pode alterar a lógica da sazonalidade de produção de etanol e da 

utilização de mão-de-obra pelo setor, além de criar oferta de etanol durante o período em que 

praticamente todas as unidades sucroenergéticas do Centro-Sul estão paralisadas. 

Diante do que foi exposto, levando em conta a mecanização das operações de corte e a 

capacidade de cogerar energia seria possível admitir a existência de diferentes níveis de 

tecnificação na agroindústria sucroenergética goiana. Essa diversidade pode ser agrupada em 

duas classes, a dos greenfields e a dos brownfields. 

Independentemente da classificação da unidade, a adoção de parâmetros técnicos mais 

recentes na indústria sucroenergética permite que os capitalistas que atuam no setor possam 

ter como via de acumulação de capital não apenas a produção de açúcar e etanol, mas a 

diversificação da produção e a emergência de um novo modelo de divisão territorial e técnica 

do trabalho nesse setor. 

Ao internalizar o avanço técnico, o capital sucroalcooleiro processa um salto 

de qualidade em direção ao novo eixo de acumulação, consolidando a 

hegemonia que se apropria da mais-valia relativa. Desse modo, o trabalho é 

subsumido ao capital, que se materializa sob nova divisão técnica e 

territorial do trabalho e se manifesta através da substituição do homem pela 

máquina. (OLIVEIRA e THOMAZ JÚNIOR, 2009. v.3 p. 12). 

Como visto, além do contexto econômico e da ação estatal, a agroindústria canavieira 

se aproveitou de vantagens derivadas da adoção de novos parâmetros técnicos para se tornar 

mais rentável e mais restrito a investidores com forte capacidade de investimentos. Os novos 

investimentos no setor deram origem a plantas industriais com grande capacidade de 

processamento, capazes de cogerar energia para manter seu consumo interno e fornecer 

                                                 
20

 A Usina São Francisco é uma das duas unidades sob controle da Cargill em parceria com o Grupo USJ. As 

duas empresas criaram uma joint-venture, chamada SJC Bioenergia no ano de 2011. Além da unidade de 

Quirinópolis, o grupo controla uma unidade localizada no município de Cachoeira Dourada. 
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energia ao sistema de abastecimento. Definitivamente, o setor se torna mais seletivo quanto ao 

volume de capital requerido para os investimentos de instalação de novas plantas industriais. 

Pelo prisma da técnica, o setor se alterou significativamente nas últimas décadas, 

movimento alavancado pela incorporação de capital e pela necessidade inerente ao sistema 

capitalista de realizar progresso contínuo e de ampliar o nível de exploração do trabalho. O 

antigo setor açucareiro se transformou em uma atividade capaz de fornecer açúcar, etanol, 

energia elétrica e diversos outros subprodutos. Na tentativa de valorizar e dar visibilidade a 

diversificação da atividade, os atores hegemônicos do setor têm defendido a utilização da 

nomenclatura biorrefinarias para se referir as unidades industriais modernizadas. Embora não 

exista ainda consenso sobre o conceito, de forma generalizada uma biorrefinaria seria um 

conjunto técnico formado pelas instalações, equipamentos e processos que convertem a 

biomassa em combustíveis e produtos químicos e ainda gera eletricidade (EMBRAPA 

AGROENERGIA, 2015). Essas instalações seriam capazes de produzir múltiplos produtos 

utilizando diferentes rotas e, com isso, tirar vantagem das diferenças nos componentes e 

intermediários da biomassa, maximizando valor, ao produzir produtos químicos, com elevado 

valor agregado, combustíveis líquidos e energia elétrica em larga escala. 

Os avanços técnicos observados no setor estão, de certa forma, associados a mudanças 

na gestão e na organização do capital, condição que abordaremos na sequência.  

 

3.3. A questão gerencial 

Desde a sua constituição no Brasil a atividade canavieira teve como característica o 

fato de ser constituída por empresas familiares com aplicação de capital nacional subsidiado 

pelo Estado. Apesar da separação inicial entre os que plantavam cana e os que fabricavam o 

açúcar nos primórdios da atividade (ANDRADE, 1994) durante praticamente toda a sua 

existência no país a organização empresarial contribuiu para que a produção fosse fortemente 

verticalizada de forma que a produção de matéria-prima, o processamento industrial e a 

comercialização da produção ocorressem sob o controle dos mesmos atores. Para Guedes 

(2000, p. 3) “a integração vertical é secular nessa agroindústria, pois sua origem remonta ao 

período colonial, e permanente, pois reproduziu-se sem grandes mudanças ao longo da sua 

evolução histórica.” 

No final do século XIX, o Estado chegou a propor a reorganização da gestão do setor 

através da criação dos “engenhos centrais” (RAMOS, 2009). A proposta consistia na 

separação entre a produção agrícola e a industrial. Enquanto produtores locais, os antigos 
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senhores de engenho, ficariam responsáveis pela produção de matéria-prima, o ciclo industrial 

seria realizado por empresas especificamente criadas para tal. A esse respeito, Andrade 

(1994), afirma que  

O engenho central, implantado nos fins do século XIX, a partir de 1877, 

criou a figura do fornecedor de cana [...] o governo imperial deu apoio 

financeiro a grupos empresariais para que implantassem modernas fábricas 

de açúcar, exigindo que estas pertencessem a empresas que não possuíssem 

terras nem cultivassem cana e que também não utilizassem força de trabalho 

escava. Era necessário que senhores de engenho renunciassem à sua 

atividade industrial, desativassem os velhos banguês e se comprometessem a 

vender as canas para os engenhos centrais [...]. (p. 183-184) 

No início da década de 1940, mais uma vez o Estado busca estabelecer condições para 

a separação entre a produção agrícola e a produção industrial através do Estatuto da Lavoura 

Canavieira. O Decreto Lei 3.855/41 estabeleceu que as usinas poderiam utilizar até 60% de 

cana própria para a fabricação de sua quota de açúcar, sendo obrigatório que os 40% restantes 

fossem cultivadas por fornecedores (BRASIL, 1941).   

Caso as tentativas de desvincular a produção agrícola da produção industrial realizadas 

pelo Estado tivessem alcançado êxito, o setor teria dado os primeiros passos para constituir o 

padrão adotado por outros segmentos da agroindústria contemporânea, como a dos grãos, na 

qual a produção da matéria-prima e o processamento industrial são realizados por diferentes 

atores. Apesar da ação estatal, a verticalização da produção se manteve como condição 

comum entre as empresas do setor (GUEDES, 2000). 

Para Andrade (1994, p. 181) “à proporção que a atividade econômica se desenvolve, 

há uma tendência à concentração e a formação de grupos econômicos que, a partir da 

indústria, absorvem no todo ou em parte a atividade agrícola”. A aquisição de terras nas 

proximidades das usinas pelos empresários do setor ou por familiares foi prática corrente no 

setor canavieiro, facilitando a verticalização da atividade. Somente em ocasiões nas quais a 

capacidade industrial superava a capacidade de produzir cana em terras próprias ou de 

familiares, se recorria à figura do fornecedor de cana para garantir a manutenção das usinas. 

A forma de controle sobre os recursos necessários à produção na atividade 

sucroenergética segue o padrão definido por Oliveira (1992) como territorialização do 

monopólio. Isso significa que o capital se organiza de tal forma a controlar a produção, uma 

vez que é a produção que comanda a circulação e o consumo. Nesse caso, o capital agrícola, o 

industrial e o fundiário se apresentam fundidos. Invariavelmente os três segmentos capitalistas 

citados são incorporados por uma única pessoa física ou jurídica.  
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Como visto, mesmo diante das ações estatais, a agroindústria canavieira não 

apresentou grandes alterações na organização da gestão e da produção. Ao longo de quase 

quinhentos anos de história a figura do senhor de engenho se manteve no controle do negócio 

canavieiro, tendo apenas a sua nomenclatura modificada para se adequar às diferentes fases 

pelas quais a atividade passou. Essa figura se manteve no controle dos negócios, centralizando 

as decisões de cada grupo nas mãos de poucas pessoas, normalmente do mesmo grupo 

familiar. Ainda hoje é possível verificar a participação familiar em diversas empresas ou 

grupos empresariais, mesmo os que se modernizaram na técnica e na gestão. As famílias 

Ometto e Biagi são dois importantes exemplos da força da administração familiar no negócio 

canavieiro brasileiro. A manutenção do controle do capital canavieiro nas mãos de grupos 

familiares além de contribuir para o fortalecimento da organização vertical da produção, 

também fez com que o capital internacional não controlasse o setor durante quase toda a sua 

existência no país. A recente expansão da atividade canavieira no país foi acompanhada de 

alterações de ordem administrativa capaz de quebrar, mesmo que parcialmente, a rigidez do 

modelo organizacional predominante no setor. Tais alterações não podem ser entendidas 

como intrínsecas ao setor, mas estão inseridas em um conjunto adequações de alcance 

praticamente global. 

Apesar da manutenção das características organizacionais que historicamente 

imperaram na atividade canavieira brasileira é necessário levar em conta que outros 

importantes elementos foram alterados. Os cinco séculos de história dessa atividade foram 

suficientes para que o mundo e a sociedade passassem por mudanças em diversos aspectos e 

segmentos. Além de mudanças internas na atividade, temos que considerar que mudanças 

macroeconômicas, técnicas e culturais ocorreram durante esse período. De forma ilustrativa, 

podemos apontar a abolição da escravatura e a internacionalização do capital na agricultura 

como importantes momentos de reorientação na organização do capital e do trabalho que 

demandaram adequações a agroindústria canavieira para continuar controlando os recursos 

necessários à reprodução capitalista. 

Ao analisar o movimento de internacionalização do capital na agricultura, Stedile 

(2013, p. 22) afirma que a lógica de dominação do capital financeiro sobre as atividades 

agrícolas proporcionou um cenário no qual “agora as aproximadamente 50 maiores empresas 

transnacionais controlam a maior parte da produção e do comércio agrícola mundial.” Tal 

situação foi construída a partir da combinação entre cinco mecanismos distintos: o excedente 

de capital financeiro na escala global, especialmente nos países centrais; a dolarização da 

economia mundial, que facilitou a aquisição de empresas e negócios em países periféricos; a 
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adoção de práticas de livre-comércio, facilitando a circulação de produtos, maquinários e 

insumos; a oferta de crédito bancário para financiar a tecnificação da atividade agrícola, e; a 

realização de programas de isenção fiscal para atender as atividades agrícolas capitalistas em 

detrimento de políticas de proteção a agricultura camponesa (STEDILE, 2013). 

As mudanças externas ao setor podem ser identificadas também no modelo de 

organização do capital. O modo de produção no qual essa atividade está inserida e que é 

responsável por estabelecer parâmetros de produção, consumo e comportamento social, 

passou por adequações sempre que houve necessidade de superar alguma crise no regime de 

acumulação.  As adequações originadas da crise no regime de acumulação que teve o seu 

auge na década de 1970 trouxe mudanças significativas que não se restringem ao setor, 

tampouco a organização da produção no país, mas ao modo de produção capitalista. É o início 

de uma transição no regime de acumulação e no modo de regulamentação social e política em 

direção a uma nova forma de organização do capital denominada de pós-modernismo (SOJA, 

1993; HARVEY, 1992). O evento se constituiu na superação do regime de acumulação 

fordista e a emergência de novas formas de organização do regime de acumulação com 

rebates nas esferas econômica, política, social e cultural. 

As origens desse movimento de adequação no modo de produção capitalista remontam 

necessidades de adequação nas relações de produção e na circulação surgidas no contexto da 

globalização. A interpretação de Santos (2006) demonstra que o avanço dos sistemas técnicos 

de comunicação e transportes colocou em um mesmo mercado consumidores e produtores que 

antes se encontravam separados pelas limitações da circulação. A possibilidade de realizar a 

circulação e a produção em espaços antes inalcançáveis fez com que os espaços mais 

produtivos se tornassem cada vez mais especializados a atender as demandas de produção de 

um determinado bem, além de evidenciar as diferentes capacidades de produção de cada 

espaço. 

Os lugares se distinguiriam pela diferente capacidade de oferecer 

rentabilidade aos investimentos. Essa rentabilidade é maior ou menor, em 

virtude das condições locais de ordem técnica (equipamentos, infra-

estrutura, acessibilidade) e organizacional (leis locais, impostos, relações 

trabalhistas, tradição laboral). Essa eficácia mercantil não é um dado 

absoluto do lugar, mas se refere a um determinado produto e não a um 

produto qualquer. (SANTOS, 2006, p. 166) 

A ampliação das possibilidades de utilização de espaços proporcionada pela 

combinação entre as técnicas e a política requer do capital a capacidade de realização de 

fluxos mais longos e mais rápidos. Para aproveitar às possibilidades colocadas a disposição, o 

capital precisa realizar movimentos que transcendem os espaços regionais e mesmo os 
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nacionais, de forma rápida e sem impedimentos. Tal situação foi alcançada através da 

transição do regime de acumulação Fordista para outro, capaz de atender a essas necessidades.  

Sobre as origens do movimento de superação do regime de acumulação fordista, 

Harvey (1992, p. 135) esclarece que 

De modo mais geral, o período de 1965 a 1973 tornou cada vez mais 

evidente a incapacidade do fordismo e do keynesianismo de conter as 

contradições inerentes ao capitalismo. Na superfície, essas dificuldades 

podem ser melhor apreendidas por uma palavra: rigidez. Havia problemas 

com a rigidez dos investimentos de capital fixo de larga escala e de longo 

prazo em sistemas de produção em massa que impediam muita flexibilidade 

de planejamento e presumiam crescimento estável em mercados de consumo 

invariantes. Havia problemas de rigidez nos mercados, na alocação e nos 

contratos de trabalho (especialmente no chamado setor “monopolista”). 

A principal crítica à organização fordista era a sua incapacidade de adequação a 

contextos diferentes daqueles que preconizavam a produção e o consumo em massa. A rigidez 

das relações entre os atores e da estrutura produtiva se colocava como um limite à 

diversificação da produção e das formas de organização do trabalho (HARVEY, 1992). A 

saída encontrada foi a flexibilização das relações de produção e a disseminação desse novo 

parâmetro em todas as esferas da sociedade de forma a impactar as relações de trabalho, de 

produção, de consumo e de comportamento social para que fossem adequadas ao regime de 

acumulação que se pretendia adotar. 

A leitura realizada por Harvey (1992) a respeito desse movimento do capital para 

contornar mais uma de suas crises é esclarecedora para o entendimento do que ocorre na 

atividade sucroenergética brasileira quanto à gestão. Segundo o autor, o “regime de 

acumulação flexível” trouxe consequências diretas para o ambiente de empresas, 

trabalhadores e governos, dentre as quais se destacam: 

a) Ampliação da exploração do trabalho; 

b) Enfraquecimento da força dos sindicatos; 

c) Disseminação das práticas de subcontratação e/ou terceirização de etapas do 

processo produtivo; 

d) Fusões entre corporações econômicas e diversificações corporativas; 

e) Valorização da capacidade de dispersão geográfica do capital, da produção e do 

consumo.  

Esse conjunto de modificações não representa a totalidade do movimento em questão, 

no entanto, é suficiente para auxiliar na compreensão das alterações na gestão que, 

tardiamente em relação a outros segmentos produtivos, estão sendo disseminadas na atividade 

canavieira. 
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Santos (2006) chama a atenção para o paradoxo entre a fluidez reclamada pelo capital 

como fundamental à dispersão geográfica do capital e a rigidez requerida pelos objetos 

técnicos necessários à produção. Se por um lado a circulação e a liberdade de investimentos 

devem ser cada vez mais intensas, por outro, a especificidade dos sistemas técnicos e dos 

espaços adequados à produção tornam o capital mais fixo e o espaço mais rígido. “As formas 

novas, criadas para responder a necessidades renovadas, tornam-se mais exclusivas, mais 

endurecidas, material e funcionalmente, mais rígidas tanto do ponto de vista das técnicas 

implicadas como de sua localização.” (SANTOS, 2006, p. 168).  

Na atividade sucroenergética, a necessidade de espaços para a produção agrícola que 

atendam aos requisitos do padrão técnico mecanizado e a instalação de equipamentos 

específicos do parque industrial canavieiro requer, por um lado, condições espaciais 

específicas, e por outro, a aplicação de vultosas quantias na aquisição e montagem do 

maquinário. O espaço canavieiro é um espaço moldado, invariavelmente, a partir da aplicação 

de soma considerável de capital, para atender a essa atividade. É um espaço rígido, em 

contraposição a necessidade de fluidez do capital. 

Essa rigidez tanto se manifesta pela existência de novas técnicas 

convergentes, como pelas formas de trabalho que esse meio técnico 

renovado acarreta. Fala-se muito em flexibilidade e flexibilização como 

aspectos maiores da produção e do trabalho atuais, mas o que se dá, na 

verdade, é a ampliação da demanda de rigidez. Pode-se, mesmo, dizer, sem 

risco de produzir um paradoxo, que a fluidez somente se alcança através da 

produção de mais capital fixo, isto é, de mais rigidez. (SANTOS, 2006, p. 

169) 

O capital encontra, nesse paradoxo, o desafio de tornar as máquinas, equipamentos e 

instalações fixas cada vez mais eficientes e dotá-las de flexibilidade para atender os rápidos 

movimentos de demanda ou de condições mercadológicas. Isso quer dizer que, mesmo diante 

da necessidade de produção de mais capital fixo, a flexibilização do capital pode ser 

identificada em outros pontos do processo de produção. Furtado (2003) afirma que uma das 

consequências imediatas para a organização das empresas que adotam tal procedimento é a 

externalização de atividades secundárias e a substituição da integração vertical pela 

participação em cadeias produtivas de alcance global. “Nesse processo, a grande empresa vai 

liberando recursos imobilizados e concentrando-se na criação de novos fatores competitivos e 

na expansão internacional.” (p.19). 

A fugacidade das oportunidades que se oferecem ao capital faz com que a lógica 

capitalista pós-moderna venha a requerer menores taxas de imobilização em investimentos 

fixos, como por exemplo, em terras e equipamentos de uso específico. 
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O contexto institucional e jurídico brasileiro vem sendo preparado para atender a essa 

necessidade de organização do capital através da regulamentação da terceirização da 

atividade-fim através do Projeto de Lei 4330/04, aprovado na Câmara Federal no mês de 

Abril de 2015 e em tramitação no Senado. A sua aprovação representará a formalização de 

um caminho legal para a ampliação da exploração do trabalho, uma vez que no lugar de 

empregados contratados pela empresa responsável pela atividade, poderá ser contratada uma 

prestadora de serviço. O caminho institucional está sendo preparado para que a precarização 

das condições de trabalho seja legalizada e o nível de exploração do trabalho seja ampliado. 

A contratação de empresas terceiras para a realização das atividades principais na 

agroindústria canavieira representa não apenas a flexibilização nas relações de trabalho, mas a 

redução do investimento em capital fixo, especialmente em maquinário agrícola. 

A terceirização já é quase universal no transporte da cana-de-açúcar e tende a avançar 

em outras atividades do segmento agrícola e no industrial. Considerando a recente entrada de 

capital, oriundo de outros segmentos produtivos e mesmo de fundos de investimento, na 

atividade sucroenergética, o movimento em questão atende justamente a necessidade de tornar 

as estruturas produtivas mais leves e mais facilmente adaptáveis aos contextos de alteração de 

demanda ou de mudança na orientação dos investimentos. As estruturas devem ser 

organizadas de tal forma que possam ser movimentadas quanto ao uso e aos espaços a serem 

ocupados. 

As condições colocadas pela necessidade de acessar mercados e atividades mais 

rentáveis trouxe ao capital notável capacidade de mobilidade espacial e setorial, de forma que 

a atuação de empresas ou de fundos de investimentos não mais se limita a setores produtivos 

ou a espaços que originaram tais organizações. Harvey (1992, p. 155) esclarece que nesta 

fase, ocorre “o aumento dessa capacidade de dirigir os fluxos de capital para lá e para cá de 

maneiras que quase parecem desprezar as restrições de tempo e de espaço que costumam ter 

efeito sobre as atividades materiais de produção e consumo”. A movimentação do capital 

entre espaços e atividades encontra cada vez menos limites legais, institucionais e setoriais. 

Todos os recursos e atividades capazes de gerar lucro passam a ser alvo dos fluxos de capital. 

Nesse contexto, a atividade sucroenergética brasileira ganhou visibilidade e atraiu 

investimentos de origem nacional e internacional.  

A internacionalização do capital, a entrada de investidores de outros segmentos 

produtivos e a abertura de capital são sintomas desse movimento de transição que podem ser 

identificados na atividade sucroenergética brasileira. 
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Para Biagi Filho (2009) a presença de capital externo no setor se apresentava 

praticamente inexistente, até os primeiros anos do século XXI. Estudo realizado pelo 

Sindicato da Indústria da Fabricação do Álcool no Estado de Minas Gerais (SIAMIG, 2009) 

demonstra que a participação internacional equivalia a apenas 1% da cana moída no início 

desse século. Diferentemente do que ocorreu até ai, a agroindústria canavieira passou a ser 

atraente para investidores internacionais durante a fase de crescimento acelerado. Nesse 

contexto, grupos internacionais com grande capacidade de investimentos viram no etanol 

brasileiro a possibilidade de bons negócios e rendimentos elevados. 

Pinto (2011) traz importantes considerações a respeito da recente entrada de 

investimentos internacionais na atividade canavieira brasileira. Para o autor, o capital 

internacional se tornou mais presente na atividade entre os anos de 2003 e 2008, quando 

ocorre um forte crescimento da atividade pautado na expectativa de que o etanol se tornasse 

combustível de larga utilização em importantes mercados mundiais, além da elevação da 

cotação do açúcar. Nesse período foram realizados investimentos diretos estrangeiros 

oriundos de grupos empresariais que atuavam em diferentes atividades, como: fundos de 

investimentos, tradings, petrolíferas e energia elétrica, além das açucareiras.  

As formas de entrada foram diversificadas quanto às estratégias de controle e de 

estabelecimento (Quadro 06). A definição da estratégia de controle a ser adotada na operação 

envolve uma série de elementos que tem no centro da questão o fato de compartilhar ou não a 

gestão com atores locais. Dentre as 26 operações de investimento estrangeiro direto na 

atividade sucroenergética analisadas, a criação de joint-venture a partir da associação com 

empresas locais foi destacadamente a que apresentou maior número de casos. A escolha por 

um modo de controle se justifica se levarmos em conta que vários investidores externos não 

atuavam na atividade e, portanto, encontrariam dificuldades para administrar, sozinhos, uma 

atividade que apresenta elevado grau de complexidade quanto ao relacionamento com 

proprietários de terra, arrendatários, fornecedores de matéria-prima, trabalhadores e clientes.  

O caso mais significativo de formação de joint-venture que envolve unidades 

sucroenergéticas instaladas no estado de Goiás é o da criação da Raízen a partir da associação 

de ativos da Cosan com a petrolífera Shell. A nova empresa controla mais de duas dezenas de 

unidades agroindustriais, sendo que uma delas está localizada no município de Jataí (GO), 

inaugurada três anos antes da efetivação da fusão.  

Nas outras nove operações realizadas no período a escolha foi a formação de uma 

empresa subsidiária sob o controle integral dos investidores. Apesar de representar maiores 
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riscos, essa forma de controle oferece maior nível de liberdade para tomar decisões quanto ao 

negócio. 

Quadro 6 - Síntese dos investimentos estrangeiros diretos na agroindústria canavieira brasileira quanto ao 

modo de estabelecimento e o modo de controle. (2000/2011) 

Modo de estabelecimento Modo de controle 

Aquisição 11 Joint-venture 17 

Aquisição + 

Greenfield 
11 Subsidiária 

Integral 
09 

Greenfield 04 

Total 26 Total 26 
Fonte: PINTO (2011). Org. do autor. 

Um exemplo de investimento estrangeiro em que os investidores optaram por não se 

associar a outras empresas e comandar totalmente o negócio é o do grupo Brenco – 

Companhia Brasileira de Energia Renovável. O grupo foi criado a partir da iniciativa do ex-

presidente da Petrobras Henri Phillipe Reischtul e contou com aporte de capital de fundos de 

investimento internacionais e nacionais. 

Em Goiás, o grupo Brenco iniciou a instalação de um polo de produção que envolveria 

duas unidades greenfield de grande porte, localizadas nos municípios de Mineiros e 

Perolândia. O grupo foi constituído na fase de intenso crescimento do setor na intenção de 

criar uma empresa capaz de esmagar 44 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por safra. Em 

2009, devido a questões econômicas, o grupo Brenco se associou a ETH Bioenergia, 

composta por capital da brasileira Odebrecht e do conglomerado japonês Sojitz, na operação o 

controle acionário foi cedido a ETH Bioenergia. No final de 2014, já sob a nova marca 

comercial da Odebrecht Agroindustrial, os investidores que iniciaram a Brenco praticamente 

saíram do negócio devido a uma operação de incorporação de capital que fez com que a 

Odebrecht e a Sojitz passassem a controlar 99,98% da empresa (COSTDRIVERS, 2014).  

O exemplo retratado foi uma estratégia de criar uma empresa totalmente controlada 

pelos investidores e não conseguiu alcançar os objetivos esperados. Como visto, os 

investidores estrangeiros que iniciaram o negócio hoje não participam mais da empresa. 

Apesar da saída desses investidores, a empresa continua a contar com investimentos diretos 

de capital internacional devido a participação da Sojitz. 

Quanto ao modo de estabelecimento, foram identificadas três diferentes estratégias: a 

aquisição de empresas, a combinação entre aquisição de unidades em funcionamento e a 

abertura de novas unidades e, por fim, a realização de investimentos na abertura de novas 

unidades. O quadro identificado por Pinto (2011) aponta para a predominância das aquisições 

em detrimento da abertura de novas unidades. Dos 26 casos analisados pelo autor, onze 

optaram por adquirir unidades em funcionamento, uma decisão que acelera a entrada dos 
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investimentos e evita a necessidade de percorrer um caminho relativamente longo para vencer 

as etapas burocráticas e a construção de uma nova unidade. 

Em onze casos ocorreu a combinação entre a aquisição de unidades em funcionamento 

e a abertura de novas unidades. Em apenas quatro casos ocorreu a decisão de construir 

unidades novas, um processo mais longo e que requer, além da instalação industrial, a 

formação dos canaviais para abastecê-la. 

Do ponto de vista da constituição do capital das empresas, o breve movimento de 

internacionalização do capital canavieiro brasileiro ocorreu de duas formas: abertura de 

capital dos grupos nacionais pela comercialização de ações ou a fusão de grupos nacionais ao 

capital externo.  

Tanto a internacionalização quanto a concentração, em qualquer setor, são 

resultantes do avanço do capitalismo, caracterizado pela acumulação 

permanente de capital, a geração de riquezas, a concorrência, a permanente 

inovação tecnológica e, nas fases mais avançadas de evolução do sistema, o 

surgimento e a expansão de grandes empresas multinacionais. (BIAGI 

FILHO, 2009. p. 1). 

A consequência imediata desse movimento é a formação de empresas gigantescas, 

com forte capacidade de investimentos e captação de recursos de diferentes origens. Uma 

medida administrativa necessária à manutenção delas é a adoção de práticas de gestão 

profissionalizadas como forma de atender exigências da legislação e de investidores. De uma 

forma geral as adequações são derivadas da pulverização do capital e da consequente 

necessidade de separar a propriedade e o controle das empresas. O termo governança 

corporativa tem sido utilizado para discriminar esse conjunto de adequações administrativas.  

“A governança corporativa insere-se nessa temática, podendo ser definida como um 

conjunto de mecanismos internos e externos que visam a harmonizar a relação entre gestores 

e acionistas, dada a separação entre controle e propriedade.” (SILVEIRA, 2002, p.2). O autor 

destaca que a adoção das práticas de governança corporativa, geralmente envolve a 

participação independente e ativa do Conselho de Administração, o fornecimento de 

informações transparentes e precisas ao mercado, aos trabalhadores e a sociedade, além da 

igualdade de direito entre acionistas majoritários e minoritários. Para o Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa (IBGC, 2009) os princípios básicos da governança corporativa são: a 

transparência das ações; a equidade entre acionistas e interessados diretos nos resultados da 

empresa; prestação de contas referente a todas as operações da empresa, e; responsabilidade 

corporativa da empresa junto à sociedade, ao meio ambiente e aos negócios realizados pela 

organização. 
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A análise das práticas de governança corporativa adotadas por uma empresa é 

relativizada pelo mercado na tomada de decisão sobre a segurança em realizar investimentos. 

Apesar de ser legalmente exigida a adoção de práticas de governança corporativa apenas às 

Sociedades Anônimas (S/A), o IBGC (2009) recomenda que as Sociedades Limitadas 

(LTDA.) também adotem tais práticas. A manutenção de uma estrutura administrativa e de 

controle mais complexa é, assim, uma estratégia de controle interno do capital. Para os 

investidores ela possibilita que estes possam adquirir certo nível de informação e controle 

sobre o capital aplicado. Para as organizações é uma via de acesso a capital em condições 

vantajosas.   

O resultado desse movimento de regulação não estatal é a modificação na gestão das 

empresas, tanto as que se associaram ao capital externo, quanto as que ainda não foram 

inseridas nesse movimento. Sobre as consequências desse movimento na agroindústria 

canavieira,  

O processo de internacionalização provocou, direta e indiretamente, a 

centralização e a concentração da indústria de etanol, uma vez que uma das 

formas assumidas por ele foi a compra e a fusão de empresas nacionais, as 

quais se viram praticamente forçadas a acompanhar os grupos internacionais 

para garantirem sua sobrevivência. (BENETTI, 2009, p. 6). 

Independentemente da forma de controle, da forma de entrada ou da constituição do 

capital, o fato que chamamos a atenção aqui se refere ao efeito da entrada de capital 

estrangeiro ou nacional sobre as práticas administrativas utilizadas pelas empresas do setor. 

Como resultado direto na gestão das empresas que atuam no setor, ocorre a profissionalização 

da administração e alterações na relação dos atores do setor com os demais segmentos, como 

os prestadores de serviço, a indústria de insumos, os fornecedores de matéria-prima e os 

proprietários de terra.  

O quadro apresentado demonstra que a agroindústria canavieira brasileira começa a ser 

inserida em um nível de organização capitalista que, apesar de ser comum em diversos 

segmentos produtivos, não era comum na atividade. A figura do usineiro, normalmente 

patriarca de família tradicional, no comando dos negócios vai sendo substituída por 

administradores profissionais, contratados para tal finalidade. A governança corporativa 

atende a duas necessidades do capital na fase de acumulação flexível, discutidas por Harvey 

(1992): a diversificação corporativa e de atuação dos grandes grupos empresariais e a 

ampliação da capacidade de dispersão geográfica. A agroindústria canavieira, ao alcançar o 

atual patamar técnico e da organização da gestão, passa a ser denominado enquanto setor 

sucroenergético. 



97 

 

 

O movimento de modernização da gestão das empresas da agroindústria canavieira 

remete a concentração e a centralização de capital. A concentração de capital ocorre quando 

vários capitalistas adquirem capitais de mesma origem, nesse caso, de um mesmo segmento 

produtivo. A realização de investimentos na aquisição de unidades industriais ou a 

constituição de novas empresas para investimentos na abertura de novas unidades industriais 

ampliam o volume de capital no setor e ilustram essa situação.  

Por sua vez, o movimento de centralização do capital ocorre quando há o processo de 

compra dos meios de produção de um capitalista por outro capitalista, levando a formação de 

empresas ou grupos empresariais de grande porte. Esse dois movimentos ocorrem 

simultaneamente na agroindústria canavieira e contribuem para que os tradicionais grupos 

familiares sejam substituídos ou transformados pela gestão profissional. Atualmente é 

possível identificar nomes de grandes corporações que atuavam em outros segmentos 

produtivos, investindo na atividade sucroenergética em Goiás, como: Shell, Petrobras, Cargill, 

British Petroleum e Odebrecht. 

A situação descrita proporciona a ampliação dos investimentos e, por consequência, a 

capacidade de processamento de unidades industriais. Paralelamente, os grupos mais 

capitalizados tendem a adquirir ou abrir novas unidades industriais, reduzindo a participação 

de empresas com apenas uma unidade industrial no setor e pequena capacidade de 

esmagamento.  

A combinação desses dois movimentos leva a formação de grupos com elevada 

capacidade de processamento, que controlam várias unidades industriais, com capital aberto 

ou pulverizado entre diversos investidores (BACCARIN, GEBARA e FACTORE, 2009). São 

exemplos desse modelo de empresas: a Nova Fronteira Bioenergia, formada pela associação 

entre a Petrobras e o tradicional grupo usineiro paulista São Martinho; a SJC Bioenergia, 

formada pela associação entre a americana Cargill e o grupo usineiro paulista USJ (Usina São 

João); além da Raízen e da Odebrecht Agroindustrial, descritas anteriormente. 

As unidades agroindustriais sob controle desses grupos são também responsáveis por 

ampliar a escala de produção na atividade sucroenergética em Goiás. De uma forma geral são 

unidades com capacidades de esmagamento superior a três milhões de toneladas por safra e 

que requerem mais de 50.000 hectares de plantio de cana-de-açúcar para alimentar a estrutura 

industrial instalada em cada unidade. Essas empresas representam aquilo que temos tentado 

demonstrar como o novo padrão técnico gerencial na atividade sucroenergética. 

Considerando que a capacidade de intervenção espacial de uma atividade produtiva é 

proporcional ao volume de capital aplicado, a agroindústria canavieira brasileira adquire, com 
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a recente entrada de capital e a profissionalização da gestão, maior capacidade de estabelecer 

controle sobre extensas áreas para o plantio de cana-de-açúcar, sobre a ação estatal e sobre a 

força de trabalho. Tal condição potencializa a capacidade do setor de ocupar espaços e colocar 

sob seu controle recursos necessários a realização da produção, mesmo que esses já estejam 

territorializados por outros setores, como é o caso das terras goianas.  

Em síntese, o que buscamos demonstrar até aqui é que no contexto da expansão 

recente da agroindústria canavieira o estado de Goiás se coloca como uma das principais 

opções e que estão em curso duas alterações paralelas na organização do setor: a adoção de 

um novo padrão técnico nas operações agrícolas e industriais e a adoção de um novo padrão 

de gestão, baseado nos princípios ditados pelo regime de acumulação flexível. 

É necessário levar em conta duas posições a partir dessa constatação. A primeira 

refere-se ao fato de que as mudanças internas ao setor, citadas acima, não ocorrem de forma 

linear e uniforme. Mesmo se tratando de uma análise que privilegie o recorte espacial do 

estado de Goiás, o quadro demonstra forte heterogeneidade quanto às técnicas utilizadas e 

quanto ao modelo de gestão adotado pelas empresas. É possível identificar unidades que 

adotam os mais eficientes recursos técnicos disponíveis no trato agrícola e industrial e outras 

que ainda não alcançaram o mesmo padrão. Da mesma forma, existem unidades com modelo 

de gestão profissionalizada, capital aberto e associação com o capital internacional e outras 

que mantém o modelo de gestão baseado na administração familiar, com capital fechado. 

A segunda requer investigação mais apurada e se constitui como objeto dessa 

pesquisa. Trata-se da relação entre as mudanças no padrão técnico gerencial e as estratégias 

de controle e acesso à terra adotadas pelo capital canavieiro. Trabalhamos no sentido de 

confirmar que a ação da nova configuração técnico gerencial na agroindústria canavieira 

contribui para fortalecer a estrutura fundiária já estabelecida, visto que a necessidade de 

flexibilizar a estrutura produtiva levou a modificação das estratégias de territorialização 

usadas pelo capital sucroenergético, além de potencializar a renda absoluta e a renda 

diferencial da terra. 

Genericamente, sem levar em conta as características da estrutura fundiária e do perfil 

produtivo do local, é possível afirmar que terras localizadas no raio de interesse das unidades 

sucroenergéticas, sejam elas ocupadas ou não por outras atividades econômicas, passam a se 

constituir em áreas de interesse do setor, seja com a finalidade de arrendamento, seja com a 

finalidade de conseguir fornecedores de cana-de-açúcar. O interesse do setor sobre as terras já 

é suficiente para que haja a tendência de ampliação da renda absoluta da terra nesses locais. 

Posteriormente trataremos dessa questão de forma mais detalhada.  
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Diante do exposto, até aqui, três posições precisam ficar claras. A primeira se refere às 

consequências na organização interna associadas à adoção do atual padrão técnico alcançado 

pelo setor. Apesar de não ter sido suficiente para reverter a imagem de ineficiência e 

dependência de apoio estatal que o acompanha desde a sua criação (RAMOS, 2009), foi 

suficiente para melhorar o rendimento agrícola e industrial e tornar, mesmo que 

temporariamente, o setor mais atrativo aos investimentos, inclusive internacionais. Por sua 

vez, a captação de investimentos externos atua em duas vias: potencializa a capacidade de 

ação dos atores desse setor e promove a modificação na gestão de alguns grupos empresariais 

no sentido de adequá-la aos princípios da acumulação flexível.  

A segunda refere-se ao movimento de apropriação das terras do Cerrado goiano pela 

agroindústria canavieira. De uma forma geral é possível dizer que do ponto de vista natural, a 

suavidade do relevo e as características edafoclimáticas são favoráveis para a adoção do 

padrão técnico pautado na mecanização. Além das condições naturais, é necessário considerar 

o papel das políticas públicas para o setor, em especial, o Zoneamento Agroecológico da 

Cana-de-açúcar e os incentivos fiscais estaduais. Levando isso em conta, fica claro que a 

associação entre o novo padrão técnico-gerencial adotado, o meio natural e as políticas 

públicas formam um cenário capaz de potencializar a ocupação do Cerrado da porção central 

do país ou, no mínimo, de colocar esse espaço como uma das áreas prioritárias no movimento 

de expansão do setor. 

O terceiro ponto na verdade é uma permanência. No processo histórico de formação 

do setor, em qualquer momento, uma condição se manteve: a participação do Estado como 

indutor da incorporação de novas técnicas e da ocupação de novos espaços. A realização ou 

financiamento de pesquisas, o financiamento de máquinas e equipamentos, os incentivos 

fiscais e a adoção de normatização que atenda aos interesses do setor é uma condição comum. 

O consumo compulsório de etanol anidro adicionado a gasolina comercializada no país é um 

exemplo de normatização que atende às demandas do setor ao garantir mercado para o etanol. 

A combinação entre essas três posições favorecem a ocupação de terras goianas em 

detrimento de outras localidades e contribui para que esse estado não apenas apareça no 

contexto da produção de derivados de cana-de-açúcar, mas que ocupe posição de destaque, a 

ponto de ter produção equivalente a somatória dos estados do Nordeste brasileiro, tradicional 

polo de produção canavieira.  

 



100 

 

 

3.4. Os territórios canavieiros em Goiás 

Como visto anteriormente, os avanços técnicos incorporados ao processo produtivo de 

derivados de cana-de-açúcar, a entrada de capital de investidores nacionais e externos e as 

mudanças no modelo de gestão são condições importantes para consolidar o movimento de 

expansão e facilitar as estratégias de formação das territorialidades nas áreas de Cerrado. O 

novo patamar de organização interna e de relação com as partes envolvidas no processo de 

produção e circulação adotado pelo setor remove limites a ação do capital sucroenergético e 

permite a ocupação de locais anteriormente desprezados para tal finalidade. Na prática, 

espaços antes considerados marginais passam a ser vistos com potencialidades para receber 

investimentos da agroindústria canavieira e serem controlados pelos atores hegemônicos 

desse setor. A maior disponibilidade de capital e de técnicas amplia o acesso aos recursos 

naturais e humanos dispostos no espaço goiano, mais uma vez posto a serviço da produção de 

bens que serão consumidos fora do estado ou mesmo fora do país. 

Historicamente, na atividade canavieira, a produção de matéria-prima e a produção 

industrial foram realizadas pelos mesmos atores, os proprietários de usinas ou destilarias. 

Oliveira (1992) denomina a lógica da organização da produção no campo de territorialização 

do monopólio, uma vez que os atores que detém o monopólio do setor controlam, 

simultaneamente, a propriedade privada da terra, a produção agrícola e a produção industrial. 

A estratégia de controle sobre as terras utilizadas para realização da produção se dava 

prioritariamente por meio da propriedade de grandes extensões ao redor da unidade industrial. 

O capital industrial se confunde com o capital fundiário e com o capital agrícola. Na verdade, 

na atividade sucroenergética, a propriedade fundiária se colocava como sinal de poder dos 

usineiros. 

Embora o setor tenha passado por adequações significativas, a verticalização da 

produção na atividade canavieira estimulou uma permanência: a necessidade de controle de 

terras no entorno imediato da unidade industrial. O controle das terras, antes realizado 

prioritariamente pela propriedade da terra, ocorre agora também pelo controle das terras via 

arrendamento, pelas parcerias agrícolas ou ainda pela contratação de fornecedores. 

Os fornecedores foram responsáveis 31,9% da cana processada na safra 2000/01. Na 

safra 2011/12 a participação deles foi de 59,4% da cana processada no país (MAPA, 2013). A 

mudança identificada ocorre justamente no mesmo período em que ocorrem as mudanças na 

organização interna do setor e o movimento de expansão, o que permite especular sobre a 
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relação entre a modificação no padrão técnico e gerencial na agroindústria canavieira e as 

mudanças nas formas de controle sobre os recursos naturais, especialmente a terra.  

A necessidade de fluidez do capital requerido pelo regime de acumulação flexível 

impõe aos atores hegemônicos o estabelecimento de novas bases de controle fundiário 

resultantes do interesse de investidores em um modelo de gestão no qual não seja necessário 

imobilizar capital na compra de terras. Ao priorizar o arrendamento e a aquisição de matéria 

prima de fornecedores o setor não está abrindo mão do controle sobre o espaço, apenas altera 

os mecanismos de controle, de forma a permitir maior mobilidade dos atores hegemônicos 

sobre o território e a não imobilização de capital na aquisição de terras. 

Sob esse novo paradigma, ampliar ou reduzir a área de cultivo, substituir áreas com 

baixa produtividade por outras, são condições que possibilitam a mobilidade e a fluidez das 

territorialidades estabelecidas pelo capital sucroenergético sem abrir mão do controle sobre os 

processos produtivos. A estratégia de territorialização tem por objetivo permitir o controle de 

áreas vitais a produção e, ao mesmo tempo, dar maior fluidez e flexibilidade ao território. 

Apesar da tão buscada mobilidade territorial estar se concretizando no setor, uma condição 

não mudou: a necessidade de garantir território para a realização de sua produção em terras 

que estejam próximas à unidade industrial. Adicionalmente, essas áreas devem contar com 

vias de acesso a unidade industrial e apresentar condições de relevo e fertilidade capazes de 

atender às demandas do cultivo e colheita mecanizados da cana-de-açúcar.  

É necessário levar em conta esse contexto para identificar e compreender as áreas de 

interesse da agroindústria canavieira em Goiás. Encontrar recorte espacial capaz de dar 

visibilidade ao fenômeno analisado é um desafio, dada a complexidade de uma atividade que 

mantém conexões com mercados globais e nacionais, que busca a fluidez dos investimentos 

realizados, mas que mantém forte dependência de condições espaciais locais apropriadas para 

o seu funcionamento.  

Dentre as possibilidades de identificar o recorte espacial adequado, a adoção do 

recorte municipal, a princípio, parece ser o mais adequado, visto que para esse recorte existem 

dados e informações sistematizados que podem ser constantemente atualizadas, além de 

permitir melhor visualização da ação de atores e interessados em diferentes escalas. 

Dependendo do interesse e do aspecto a ser analisado sobre o setor sucroenergético, 

podem ser utilizados diferentes critérios e dados para a identificação/delimitação do recorte 

espacial a ser analisado. Embora a área cultivada e o volume produzido sejam os critérios 

mais utilizados, outros podem ser levados em conta, como por exemplo: a participação das 

lavouras de cana-de-açúcar no conjunto das atividades agrícolas do local; a ocupação de mão-
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de-obra para as atividades de cultivo e industrialização; o volume de impostos recolhidos 

pelas atividades do setor, o volume de bens finais (etanol, energia elétrica e açúcar) 

produzidos; a participação do setor na constituição do Produto Interno Bruto (PIB) local, etc.  

Garagorry, Souza e Dias (2012) em estudo divulgado pela Embrapa Agroenergia 

realizam a identificação das Regiões produtivas da produção de cana-de-açúcar a partir de 

metodologia que privilegia, como critério, a densidade da cultura da cana no recorte das 

microrregiões brasileiras. O estudo em questão utiliza os dados da produção de cana-de-

açúcar da primeira década desse século para delimitar os cenários territoriais de quinze 

produtos agroenergéticos e apontar tendências de cenários no horizonte de cinco anos. 

 Os resultados encontrados pelo estudo no estado de Goiás apontam para uma 

realidade que já foi alterada de forma drástica, especialmente em função da recente ampliação 

do número de unidades industriais em funcionamento no estado e a consequente ampliação da 

área plantada. A microrregião de Ceres foi a única apontada pelo estudo como Região 

produtiva de acordo com a metodologia utilizada. Os autores alertam que devido a dinâmica 

de ocupação de novas áreas é necessária a realização de acompanhamento das áreas de cultivo 

e a atualização dos dados relativos ao cultivo. 

A partir da adaptação da metodologia utilizada por Garagorry, Souza e Dias (2012) e 

da atualização temporal dos dados, realizou-se a identificação das Regiões produtivas da 

produção de cana-de-açúcar no estado de Goiás. O recorte espacial utilizado foi o do grupo de 

municípios goianos e o recorte temporal abrangeu o período entre 2000 e 2012. Os dados 

utilizados foram obtidos na Produção Agrícola Municipal (PAM), divulgada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014). 

Para a identificação das Regiões produtivas da atividade canavieira foi priorizado 

como critério principal a área plantada com cana-de-açúcar. Os municípios foram, 

inicialmente, classificados em ordem decrescente de acordo com a área cultivada de forma a 

tornar possível a identificação do grupo de municípios responsável por 80% da área cultivada 

no estado em três momentos distintos do recorte temporal (Fig. 7).  

A análise dos dados e da sua espacialização trazem duas posições que consideramos 

serem importantes para o entendimento do que vem ocorrendo com o setor e como ele se 

territorializa em Goiás. A primeira refere-se à ampliação do número de municípios no grupo 

correspondente a 80% da área cultivada com cana no estado. No ano de 2000, apenas 14 

municípios foram suficientes para compor esse grupo, no ano de 2006 foram 22 municípios e 

em 2012 foram 34 municípios. A outra posição refere-se à ampliação da área cultivada por 

esse grupo de municípios. Em 2000 a área média cultivada pelos municípios do grupo foi de 
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6.626 hectares, no ano de 2006 foi de 8.594 hectares e em 2012 de 17.278 hectares (IBGE, 

2014). 

Figura 7 - Goiás - Territórios canavieiros - 2000/2006/2012. 

 
Fonte: IBGE, 2014 e SIEG, 2014. Org. SILVA, W. F.  

É importante deixar claras essas posições no sentido de verificar que, apesar de ter 

ocorrido a desaceleração de investimentos na agroindústria canavieira após o ano de 2008, há 

em marcha um movimento de apropriação de novos espaços pela atividade canavieira. Ao 

mesmo tempo em que novos municípios são agregados ao grupo dos principais produtores de 

cana-de-açúcar, a área cultivada por esse grupo se amplia de forma rápida. Alguns municípios 

que não produziam cana-de-açúcar com finalidade industrial passaram a contar com áreas 

consideráveis, a exemplo de Quirinópolis e Mineiros. 

Outra constatação a partir dos dados apresentados é a alteração do eixo de ocupação 

do espaço goiano pela cana-de-açúcar. Nos anos de 2000 e 2006 a cana-de-açúcar ocupava, de 

forma mais intensa, alguns municípios que formavam um eixo no sentido norte-sul, localizado 

na parte central do estado. Os dados de 2012 demonstram que o tradicional eixo norte-sul foi 

mantido, no entanto, a ele se somam novas áreas de adensamento no sul do estado. 

Quando analisados a partir do recorte das mesorregiões, fica clara a predominância do 

Sul Goiano em detrimento das demais mesorregiões. Dos 34 municípios que compõem o 

grupo correspondente a 80% da produção em 2012, 25 deles estão no Sul Goiano, 8 no Centro 

Goiano e um no Leste Goiano. Quando o recorte usado é o da microrregião, cinco delas se 

destacam pela quantidade de municípios entre os maiores produtores ou pela área cultivada: 

Meia Ponte, com oito municípios; Sudoeste de Goiás com sete municípios; Vale do Rio dos 
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Bois e Ceres, com seis municípios cada, e; Quirinópolis, com quatro municípios. Esta última, 

apesar de ter menos municípios no grupo, se destaca pela participação no total da área 

cultivada e por abrigar o município com a maior área ocupada por cana-de-açúcar no estado. 

Além dessas, as microrregiões Anicuns, Anápolis e Entorno de Brasília possuem um 

município cada, no grupo dos maiores produtores. 

Ainda considerando o grupo dos 34 municípios que concentram a produção de 80% da 

cana-de-açúcar no estado, dois dados parecem ser importantes. Esse grupo foi responsável por 

61% do milho cultivado no estado e por 48% da soja no ano de 2012 (IBGE, 2014). A 

concentração do cultivo de cana-de-açúcar nos municípios que abrigam vastas lavouras de 

grãos não é uma coincidência. Conforme Franco (2012) as áreas cultivadas com cana-de-

açúcar no Sudoeste de Goiás em terras anteriormente ocupadas por grãos alcançaram 

produtividade superior em 19,2 ton/ha em relação a terras anteriormente ocupadas por 

pastagens. 

Os ganhos em produtividade são significativos e fazem com que o interesse por essas 

áreas seja ampliado. Na microrregião Sudoeste de Goiás o movimento de apropriação das 

terras anteriormente ocupadas por lavouras é evidente através da instalação de novas unidades 

industriais em municípios com forte participação no cultivo de grãos no contexto estadual. 

Mineiros, Rio Verde, Montividiu, Jataí e Chapadão do Céu não produziam cana-de-

açúcar com finalidade industrial e não contavam com unidades industriais do setor até o início 

do movimento de expansão para Goiás. Atualmente estes municípios contam com unidades 

industriais sucroenergéticas, algumas com capacidade de esmagamento superior a 3,5 milhões 

de toneladas por ano, e cultivam cana com finalidade industrial em áreas anteriormente 

ocupadas pela pecuária ou pela agricultura de grãos. Os cinco municípios em questão foram 

responsáveis por 46% do milho e 30% da soja cultivada no estado em 2012. Apesar de ter 

ocorrido a inserção do cultivo de cana-de-açúcar, não houve redução de área cultivada com 

grãos. O que ocorreu foi o adensamento das atividades realizadas pelo agronegócio nesses 

locais, demandando a modificação de usos da terra entre o cultivo de grãos, o cultivo de cana-

de-açúcar e as pastagens. 

A combinação entre a disputa intersetorial pelo controle das terras e a ampliação das 

possibilidades de uso são responsáveis por valorizar as terras e ampliar a possibilidade de 

gerar renda aos seus proprietários. A intensificação da utilização das terras para a produção 

agropecuária aumenta a demanda e eleva os valores de arrendamento e o preço das terras, 

situação identificada por Silva (2011) em relação ao município de Jataí e por Franco (2012) 

em relação à microrregião Sudoeste de Goiás. A renda da terra tende a ser ampliada por conta 
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da necessidade de que o mesmo espaço abrigue todas as atividades. É importante 

compreender as estratégias utilizadas para garantir o controle fundiário e a apropriação da 

renda da terra derivada da atividade sucroenergética para a compreensão da dinâmica espacial 

nas áreas de interesse da agroindústria canavieira. Adicionalmente, se faz necessário 

vislumbrar a readequação dos usos da terra por atividades agrícolas e pecuárias nos espaços 

usados para a expansão. 

Os atores de cada segmento produtivo, seja ele capitalista ou familiar, não guardam 

simetria quanto a sua capacidade de intervenção e domínio sobre o território. O encontro entre 

atores colocados em diferentes níveis e capacidades de se territorializar leva a disputas 

territoriais entre os atores fortemente capitalizados e à territorialização precária daqueles 

atores menos favorecidos.  

Mais uma vez é necessário lembrar que os atores da agroindústria canavieira, apesar 

de formarem um grupo com grande capacidade de intervenção nos espaços e nos territórios, 

não podem ser vistos como um grupo homogêneo quanto às formas e a capacidade de ação. 

Há empresas que atuam no setor que estão em estágio técnico-gerencial mais avançado que 

outras. Essa diferença faz com que elas se comportem de forma distinta quanto a sua relação 

com os demais atores e utilizem diferentes estratégias para garantir o acesso e o controle sobre 

o recurso terra.  
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4. A TERRA “EM CANA” 

 

Por sua longevidade, a atividade sucroenergética guarda características que foram 

forjadas em diferentes momentos. Em especial o longo período em que o Estado detinha a 

prerrogativa de ditar as regras a serem seguidas pelos agentes de produção e de 

comercialização de derivados de cana-de-açúcar foi importante para cristalizar algumas destas 

características. Apesar do longo período no qual a regulamentação estatal contribuiu para a 

organização da atividade canavieira, o Estado não foi capaz de imprimir características fortes 

o suficiente para dar unidade ao setor, de forma que na fase pós-desregulamentação a 

heterogeneidade entre os agentes de produção chegavam a dificultar o reconhecimento da 

existência de unidade no complexo canavieiro nacional. “Efetivamente não podemos nos 

referir, do ponto de vista técnico, de mercado e de representação de interesses, a apenas um 

Complexo Canavieiro no Brasil” (VIAN; BELIK, 2003, p. 181). 

Apesar da heterogeneidade, uma característica intrínseca ao setor é comum a todas as 

unidades e contribui para que o setor se diferencie das demais atividades agroindustriais 

realizadas em larga escala no país: a necessidade de ocupar com a produção de cana-de-

açúcar, os espaços mais próximos das unidades industriais. Essa condição guarda relação com 

a redução de custos de transporte, e está diretamente relacionada à capacidade de auferir renda 

a partir da exploração da terra através da realização de uma atividade agrícola. Tal 

particularidade, atribuída, de forma geral, aos elevados custos de movimentação da cana-de-

açúcar, é importante para o entendimento do objeto que se busca descortinar aqui. A 

produtividade agrícola da cana-de-açúcar frente a lavoura graneleira, em parte, explica tal 

necessidade. Enquanto o rendimento agrícola do milho e da soja em Goiás alcançou, 

respectivamente, em média, 5.200 e 2.990 kg/ha, o rendimento da cana-de-açúcar alcançou 

77.000 kg/ha (CONAB, 2015). 

Além do volume a ser transportado ser muito maior no caso da lavoura canavieira, 

outra condição se coloca como desafio de logística para o setor, a impossibilidade de 

armazenar a cana-de-açúcar colhida por longos períodos. Boa parte dos produtos agrícolas, 

especialmente aqueles que adquiriram o status de commodity, normalmente, pode ser 

armazenada por períodos relativamente longos e transportados a distâncias que ultrapassam a 

escala do continente. A cana-de-açúcar não pode ser armazenada por períodos longos sob 

risco de perda de qualidade e da redução dos açúcares totais recuperáveis (ATR), tampouco 

pode ser transportada por longas distâncias devido à inviabilidade econômica de tal operação. 
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A lavoura canavieira apresenta assim, dois constrangimentos espaciais que acabam por 

determinar a localização das lavouras em relação à unidade processadora.  

Se o constrangimento da posição se coloca como uma importante variável a ser 

considerada pela indústria, ela também se coloca como condição fundamental para 

fornecedores e proprietários rurais que tenham como possibilidade de atividade produtiva o 

cultivo da cana. Para o capitalista fundiário, a decisão de ocupar suas terras com cana-de-

açúcar na condição de fornecedor, parceiro ou arrendatário requer informações claras sobre a 

possibilidade de que a unidade industrial esteja a uma distância que viabilize, econômica e 

tecnicamente, o transporte e a utilização da cana cultivada. Além disso, é necessário verificar 

se a unidade em questão conta com condições financeiras que lhe permitam pagar por ela seja 

na forma de aquisição de produto ou pelo pagamento de renda fundiária. 

Dependendo se sua localização em relação a outras unidades industriais, o produtor de 

cana-de-açúcar ou o proprietário que arrendou suas terras para essa atividade pode estar 

sujeito a uma concorrência imperfeita formada por um monopsônio
21

 ou um oligopsônio
22

. 

Considerando a distribuição das unidades industriais sucroenergéticas em Goiás, a distância 

entre as unidades remete a situação na qual um produtor de cana-de-açúcar, normalmente, 

conta com apenas um comprador em potencial, assim esse produtor não conta com uma 

segunda opção para dar destinação a seu produto ou para ocupar sua terra a partir do 

pagamento de renda fundiária. Nesse caso, os atores hegemônicos canavieiros passam a ter a 

sua disposição condições econômicas favoráveis para explorar a renda paga pelo uso do 

principal recurso natural: a terra. 

Buscaremos, inicialmente, contribuir para o entendimento dos mecanismos e 

estratégias de controle fundiário utilizados pelos atores da agroindústria canavieira, em 

diferentes momentos e espaços. Posteriormente, caminharemos no sentido de identificar 

diferentes comportamentos estratégicos para estabelecer o controle fundiário por unidades 

sucroenergéticas em operação no estado de Goiás, a partir do pressuposto de que o padrão 

técnico-gerencial de uma empresa mantém relação com o estilo de controle fundiário adotado. 

A ampliação do número de unidades agroprocessadoras em funcionamento no estado 

de Goiás associada à ampliação da capacidade de processamento de algumas unidades fez 

crescer a demanda por terras para o cultivo de cana-de-açúcar.  Seja pela propriedade, seja 

                                                 
21

 Um monopsônio é uma situação de concorrência imperfeita na qual existe apenas um comprador e diversos 

vendedores. O comprador único passa a ter condições de determinar as condições da relação econômica, 

inclusive determinando preços e volume a ser adquirido. 
22

 Um oligopsônio é uma situação de concorrência imperfeita na qual existe um número reduzido de 

compradores e diversos vendedores. Mesmo existindo mais de um comprador, a relação é favorável a estes, que 

podem combinar preços e condições para adquirir os bens dos vendedores. 
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pelo arrendamento, seja pelas parcerias ou mesmo pelo fornecimento realizado por produtores 

independentes de cana-de-açúcar, o fato é que gradativamente as terras do Cerrado goiano 

estão cada vez mais ‘em cana’. 

No intuito de desvelar as relações de dominação e de exploração dos recursos naturais 

e do trabalho pelo segmento produtivo canavieiro em Goiás, a análise será centrada em duas 

regiões produtivas que acreditamos serem representativas de duas realidades distintas, uma no 

sudoeste do estado e outra na porção centro norte. De uma forma geral, as duas regiões em 

questão têm seus limites contidos no recorte das microrregiões Sudoeste de Goiás e Ceres. 

Uma observação mais atenta da distribuição dos canaviais e das características das unidades 

agroprocessadoras permite perceber que alguns municípios das duas microrregiões não 

contam com áreas de cultivo significativas e que, no caso da região localizada no centro norte, 

um município que abriga canaviais pertencentes a unidades industriais ali localizadas, está 

fora da microrregião de Ceres.  

O recorte adotado será o de agrupamentos de municípios, espacialmente contínuos, 

que mantêm entre si aspectos que permitam identificar certa homogeneidade interna, 

contribuindo assim, para alcançar o fenômeno que se quer analisar: a relação entre o padrão 

técnico-gerencial e as formas de controle sobre o recurso terra. As regiões em questão, para 

efeito de análise, mantém em comum o fato de serem atualmente espaços usados pelos atores 

da atividade sucroenergética para a ampliação da produção. Apesar desse ponto em comum, 

há entre elas uma série de pontos distintos quanto ao perfil das empresas, a escala de produção 

e às formas de apropriação do espaço e dos recursos. Para efeito de identificação, 

nominaremos estas duas porções do território goiano de Região Produtiva 1 e Região 

Produtiva 2. 

A primeira é formada por nove municípios, localizados na microrregião Sudoeste de 

Goiás (Fig. 8), que abrigam oito unidades processadoras de cana-de-açúcar. Em 2013 esse 

grupo cultivou 186 mil hectares de cana-de-açúcar, o que equivale a 19% do total cultivado 

no estado (CANASAT, 2015). A maior parte das unidades industriais dessa região foi 

instalada no recente surto de crescimento da atividade canavieira em Goiás. São unidades 

concebidas sob o conceito de adoção do pacote tecnológico mais recente, pautado na 

mecanização das operações agrícolas, na automação das operações industriais e em escalas de 

produção maiores. Essa região se caracteriza pelo forte movimento de expansão recente e por 

concentrar atividades produtivas já consolidadas da cadeia grãos/carne. Apenas uma das oito 

unidades foi instalada durante o Proálcool. 
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Figura 8 - Região produtiva 1. 

 

Fonte: SIEG (2014), CANASAT (2014). Org.: SILVA, W. F. 2015. 

Dentre as unidades instaladas nessa região, quatro delas se destacam quanto à escala 

de produção, a tecnologia aplicada nos ciclos agrícola e industrial e ao modelo de gestão 

baseado nas normativas de governança corporativa. As duas unidades pertencentes ao grupo 

Odebrecht, a unidade da Raízen e a Cerradinho Bio são legítimas representantes do novo 

perfil técnico gerencial na atividade canavieira. 

A Cerradinho Bio é integrante de um conglomerado empresarial de origem familiar 

que realizou a transição da composição de capital no ano de 2011, se tornando uma empresa 
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de capital aberto e adotando as práticas de governança corporativa. O grupo é composto por 

três empresas, sendo duas do segmento sucroenergético e uma que atua na negociação de 

terras. A unidade goiana do grupo, localizada no município de Chapadão do Céu, foi 

implantada no ano de 2007 e esmagou 4,1 milhões de toneladas na última safra, destinada a 

produção de etanol e energia elétrica. 

O grupo Odebrecht mantém duas unidades no Sudoeste de Goiás também voltadas a 

produção de etanol e energia elétrica. Elas estão localizadas nos municípios de Mineiros e 

Perolândia, cada uma conta com capacidade de esmagamento anual de 3,8 milhões de 

toneladas de cana. A unidade Morro Vermelho, localizada no município de Mineiros começou 

a operar em 2010 e a unidade Água Emendada, localizada no município de Perolândia, iniciou 

as operações no final de 2011. O grupo empresarial adota o padrão técnico gerencial baseado 

nas práticas de governança corporativa e na mecanização das operações de produção agrícola 

e industrial. 

A unidade da Raízen localizada no município de Jataí começou a operar no ano de 

2009, possui capacidade de esmagamento de 3,35 milhões de toneladas/ano. Produz etanol e 

energia elétrica. A Raízen é resultado da associação entre o tradicional grupo sucroalcooleiro 

paulista Cosan S/A e a multinacional do setor petrolífero Shell. Assim como as demais 

unidades descritas anteriormente, o padrão técnico gerencial é baseado na gestão 

profissionalizada, na mecanização e na automação. 

A unidade da Nardini Agroindustrial, localizada no município de Aporé ainda não deu 

início às operações industriais, apesar de possuir canaviais formados. Atualmente a matéria 

prima é destinada as unidades localizadas nos municípios de Chapadão do Céu e Serranópolis. 

O grupo Nardini tem origem familiar e atua nos segmentos sucroenergético, na pecuária, 

laticínios, logística e comércio de combustíveis. Mesmo ainda não operando a unidade 

industrial, a empresa já demanda terras para o cultivo de cana-de-açúcar, o que fez com que 

ela fosse inserida no contexto analisado. O modelo técnico gerencial a ser utilizado no grupo 

corresponde ao padrão modernizado de técnicas e a gestão profissionalizada, embora se trate 

de capital de origem familiar (NARDINI, 2015). 

As unidades de produção localizadas nos municípios de Rio Verde e Montividiu 

pertencem a grupos familiares e iniciaram suas atividades na produção sucroenergética 

durante o recente movimento de expansão. A Usina Rio Verde Ltda. e a Usina Serra do 

Caiapó possuem, respectivamente, capacidade de esmagamento de 0,7 e 1 milhão de 

toneladas/ano. Mantém o modelo de gestão familiar, embora tenham avançado no padrão 

técnico adotado nas operações agrícolas e industriais. Na atual safra a unidade de Rio Verde 
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pretende iniciar a produção de etanol a partir de cereais durante a entressafra de cana-de-

açúcar, se tornando a primeira unidade “flex” no estado. A Unidade Serra do Caiapó não está 

operando a indústria pela segunda safra seguida em função de dificuldades financeiras que 

levaram a empresa a pleitear recuperação judicial. 

Dentre as unidades da Região Produtiva 1, apenas a que se localiza no município de 

Serranópolis foi instalada durante o Proálcool, embora tenha interrompido suas atividades 

durante a década de 1990, somente retomando a produção em 2006. Pertence ao tradicional 

grupo canavieiro nordestino Ipojuca. Possui capacidade de esmagamento de 1,5 milhão de 

toneladas/safra. Produz etanol, energia e açúcar. Apesar de a unidade estar em processo de 

modernização das operações agrícolas e industriais, algumas características técnicas e de 

gestão comuns a essa fase se mantém, como por exemplo: cerca de 40% da colheita ainda se 

realiza manualmente com o auxílio de fogo, a unidade não produz energia elétrica em 

quantidade suficiente para fornecer a usuários externos e o capital e a gestão são familiares. 

De uma forma geral, a Região Produtiva 1 pode ser caracterizada pela predominância 

de unidades instaladas durante o recente surto de crescimento da atividade canavieira, adotam 

padrão técnico próprio desta fase, produz prioritariamente etanol e energia elétrica e adota 

práticas de gestão profissionalizada. Adicionalmente, é possível afirmar que o espaço no qual 

estas unidades estão instaladas se constitui na principal área de produção das cadeias 

produtivas de carnes, grãos e leite do estado. 

A segunda região produtiva é formada por 17 municípios (Fig. 9), que abrigavam sete 

unidades industriais sucroenergéticas e 143 mil hectares cultivados com cana-de-açúcar no 

ano de 2013 (CANASAT, 2015), o que equivale a 15% da área cultivada no estado. Dos 

municípios que compõem essa Região Produtiva, apenas Vila Propício não se localiza na 

microrregião de Ceres. 

As características das unidades, associado ao histórico da produção canavieira, 

permitem afirmar que se trata de um espaço no qual a atividade já se encontra consolidada 

desde a década de 1980, embora apresente movimento de expansão recente devido a 

reabertura de unidades que tiveram suas atividades interrompidas durante algum tempo e da 

instalação de uma nova unidade. Trata-se de uma tradicional região de produção de cana e de 

seus derivados, visto que seis unidades industriais foram instaladas durante ou anteriormente 

ao Proálcool e apenas a unidade Otávio Lage foi instalada no recente movimento de expansão. 

De uma forma geral, o capital é de origem familiar, a escala de produção é limitada, as 

instalações industriais utilizam tecnologia e equipamentos da fase do Proálcool e a 
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mecanização no ciclo agrícola não se mostra tão expressiva em relação a Região Produtiva 1, 

localizada no Sudoeste do estado. 

Figura 9 - Região produtiva 2. 

 

Fonte: SIEG 2014, CANASAT (2014). Org.: SILVA, W. F. 

As unidades localizadas nesta região são controladas por quatro grupos empresariais 

de origem familiar. O grupo Japungu, de origem paraibana, controla as unidades CRV 

Industrial Ltda. e Cooper Rubi, localizadas respectivamente nos municípios de Carmo do Rio 

Verde e Rubiataba. A estratégia inicial de inserção no mercado goiano utilizada pelo grupo foi 

a aquisição de unidades em funcionamento. A unidade de Carmo do Rio Verde foi adquirida 
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no ano de 2001 e a de Rubiataba no ano de 2003. Além dessas duas unidades o grupo controla 

outra unidade no estado, localizada no município de Uruaçu. Essa unidade foi reconstruída a 

partir das bases de uma unidade que funcionou até o ano de 1984. 

O grupo Japungu é de origem familiar e iniciou suas atividades no estado da Paraíba, 

posteriormente expandindo sua atuação para o Centro-Oeste. As duas unidades localizadas na 

Região Produtiva analisada são representativas do perfil das unidades nesta região. São 

unidades mais antigas, controladas por capital familiar, não se associaram a investidores 

externos, estão em fase de transição da colheita manual para a mecanizada e têm escala de 

produção em torno de 1,5 milhão de ton. cana/ano. 

Outras duas unidades localizadas na região são controladas pelo Grupo Farias. Trata-

se de um tradicional grupo de origem familiar que iniciou suas atividades no segmento 

canavieiro no estado de Pernambuco. Atualmente o grupo controla sete unidades 

sucroenergéticas nos estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Acre, São Paulo e Goiás. 

Além da atuação no segmento sucroenergético, o grupo atua em outras atividades, como 

fruticultura, comércio de veículos, logística e desenvolvimento imobiliário. No segmento 

imobiliário o grupo atua através de uma empresa subsidiária, denominada Construverde 

Empreendimentos Ltda., que se destina a aquisição e comercialização de terras rurais e 

urbanas com elevado potencial de valorização. 

No estado de Goiás a estratégia utilizada pelo grupo foi a reabilitação de unidades do 

período do Proálcool que estavam desativadas. Especificamente na região analisada o grupo 

controla duas unidades com esse perfil, localizadas nos municípios de Itapaci e Itapuranga. 

Essas unidades foram reabertas, respectivamente, nos anos de 2002 e 2007. Além das duas 

unidades localizadas na Região Produtiva 2, o Grupo controla uma outra unidade localizada 

no município de Anicuns. Assim como o Grupo Japungu, o Grupo Farias personaliza o perfil 

da maioria das unidades desta região quanto à escala de produção, às técnicas utilizadas e a 

gestão familiar. 

A Usina Goianésia é controlada pela tradicional família Maranhão, que atua na 

atividade canavieira desde o início do século XX. A unidade foi fundada no ano de 1968 com 

o nome de Sociedade Açucareira Monteiro de Barros e adquirida pela família Maranhão no 

ano de 1989 (FERREIRA, 2010). Além dessa unidade, o grupo controla uma unidade 

greenfield no município goiano de São Simão. Assim como as demais unidades descritas até 

aqui, a Usina Goianésia é controlada por capital de origem nordestina e não recebeu 

investimentos de capital externo. É uma empresa de administração familiar que atualmente 

realiza a transição do modelo técnico próprio do período do Proálcool para o atual. 
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As duas unidades restantes da Região Produtiva 2 são controladas pelo grupo 

empresarial goiano Otavio Lage e se localizam no município de Goianésia. O grupo é 

formado por empresários locais, que atuavam na atividade agropecuária nesta região desde 

meados do século XX. Atualmente atuam em diversos segmentos da agroindústria, no ramo 

de comunicações e de incorporação imobiliária. No segmento sucroenergético família Lage 

mantém o controle acionário das unidades Jalles Machado e Otávio Lage.  

Segundo informações prestadas por um diretor do grupo, a primeira unidade 

processadora de cana-de-açúcar do grupo foi fundada no ano de 1980, a partir de incentivos 

governamentais para ampliar a produção de álcool. A Goianésia Álcool S/A começou a operar 

no ano de 1983 já sob o nome comercial de Usina Jalles Machado. No ano de 1993 foi 

realizada uma nova alteração na denominação e na atuação da empresa, que passa a se chamar 

Jalles Machado S/A Açúcar e Álcool e inicia a fabricação de açúcar.  Em 2011 o grupo 

inaugura sua segunda unidade processadora, um empreendimento greenfield localizado na 

porção noroeste do município de Goianésia.  

A nova unidade é uma destilaria com unidade de cogeração de energia em anexo e 

começou a operar no ano de 2011, ampliando a capacidade de processamento do grupo e a 

demanda por terras. Essa unidade possui uma particularidade administrativa em relação às 

demais, uma vez que no mesmo complexo industrial existem duas empresas distintas: a 

destilaria, denominada de Unidade Otavio Lage e a unidade de cogeração de energia, 

denominada de Codora Energia Ltda. 

Essa distinção entre as empresas permitiu que no início de 2015 a unidade geradora de 

energia elétrica fosse objeto de negociação entre o grupo controlador e a empresa francesa 

Albioma Participações do Brasil. A negociação foi anunciada em abril de 2015 e consiste na 

formação de uma sociedade entre as duas empresas durante 20 anos, na qual a Albioma passa 

a controlar 65% da Codora Energia Ltda. e se compromete a realizar investimentos na 

otimização da geração de energia, inclusive com a ampliação da capacidade instalada 

(JALLES MACHADO, 2015). Os investimentos previstos permitirão a produção de energia a 

partir do bagaço e da palhada e devem criar condições para que a geração de energia não seja 

interrompida durante a entressafra. 

Apesar de se tratar de um grupo de origem familiar, assim como os demais nessa 

Região Produtiva, as práticas de produção agrícola e industrial e o modelo de gestão adotado 

faz com que ele se diferencie, inclusive nas estratégias de territorialização, como será visto 

posteriormente. Por hora, é necessário estabelecer a diferenciação quanto à escala de 

produção, a mecanização das operações de colheita e a diversificação da produção. Segundo 
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informações prestadas por um diretor do grupo, a capacidade de esmagamento de cada uma 

das unidades é de 2,8 milhões de toneladas/ano, elas possuem capacidade de fornecer energia 

elétrica a consumidores externos, a mecanização das operações agrícolas é quase completa e a 

gestão segue parâmetros profissionalizados, inclusive com a participação de um conselho 

administrativo. 

Assim, o grupo das unidades localizadas na Região Produtiva 2 pode ser definido 

como, prioritariamente, formado por unidades brownfields, controladas por capital familiar de 

origem nordestina, atualmente adotando práticas de colheita mecanizada. Em cinco das sete 

unidades não há, até o momento, notícias de participação de capital internacional ou de 

associação com grupos nacionais. Por essas características e por serem unidades que foram 

constituídas em um momento no qual a forma de territorialização utilizada pelo setor era a 

aquisição de terras, a relação entre o capital canavieiro e o capital fundiário nessa Região se 

diferencia das práticas utilizadas nas unidades mais novas. 

A comparação entre as duas Regiões Produtiva em análise revelam algumas 

particularidades entre elas e o ritmo do movimento de territorialização da atividade 

sucroenergética em ambas (Quadro 7). Em suma, as duas Regiões Produtiva apresentam como 

elemento em comum o fato de terem ampliado significativamente a área cultivo de cana-de-

açúcar no período analisado. Apesar de se tratar de regiões nas quais a atividade 

sucroenergética se tornou mais presente, é possível identificar que elas se diferenciam quanto 

ao ritmo de territorialização. Enquanto a Região Produtiva 1 praticamente não contribuía na 

composição das lavouras de cana-de-açúcar no estado em 2003, a Região Produtiva 2 se 

constituía em um dos principais polos de produção canavieira, abrigando 31,6% das lavouras 

no estado.  

Quadro 7 - Características gerais das Regiões Produtivas 1 e 2. 

Variável Região produtiva 1 Região produtiva 2 

Número de unidades Brownfield (2015) 01 06 

Número de unidades Greenfield (2015) 07 01 

Número Total de unidades (2015) 08 07 

Área plantada cana-de-açúcar em ha (2003) 544 45.167 

Participação (%) na área plantada com cana-de-

açúcar no estado (2003) 
0,4 31,6 

Área plantada cana-de-açúcar em ha (2013) 185.903 142.879 

Participação (%) na área plantada com cana-de-

açúcar no estado (2013) 
19,2 14,8 

Fonte: trabalho de campo e CANASAT (2015). Org.: SILVA, W. F. 
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No ano de 2013 a participação da Região Produtiva 1 no conjunto das lavouras de 

cana em Goiás se mostrava mais intensa em relação a Região 2, embora em termos absolutos 

a segunda também tenha verificado forte movimento de ampliação dos canaviais. Esses 

números permitem afirmar que a na Região Produtiva 2 a atividade canavieira assistiu a um 

movimento de ampliação, enquanto na Região 1 o movimento foi de inserção da atividade. 

Contribui para consolidar essa leitura, o fato de que na Região 2 apenas uma unidade 

processadora seja do tipo greenfield, enquanto na Região 1 apenas uma unidade processadora 

seja do tipo brownfield. Seja através da abertura de novas unidades ou da revitalização de 

unidades antigas, o fato é que não há dúvidas quanto à importância do movimento de 

territorialização da atividade canavieira para essas duas regiões. Nelas, a terra está, cada vez 

mais, “em cana”. 

 

4.1. O controle fundiário na atividade canavieira 

As condições que acompanharam a formação histórica do território e da sociedade 

brasileira foram baseadas na exploração da terra e dos recursos nela contidos para a produção 

de gêneros voltados ao mercado externo, desde o período colonial. O controle das terras 

capazes de produzir algo que interessasse ao mercado externo conferia vantagens econômicas 

ao seu possuidor e fortalecia as diferenças na estratificação social no Brasil colonial entre 

aqueles que eram detentores de terras (e de escravos) e aqueles que não gozavam dessa 

situação. A propriedade ou a posse de terras era condição importante para a ascensão social e 

econômica. Dada essa importância, as formas de acesso à posse e a propriedade de terras foi 

fundamental para que determinados grupos sociais se firmassem como elite econômica 

colonial. 

O ambiente institucional e a legislação referente às formas de acesso a terras foram 

condições fundamentais para que determinados grupos sociais tivessem a oportunidade de 

ocupar e explorar os melhores espaços e, historicamente, se beneficiasse da renda fundiária. 

Osório Silva (1996) apud Guedes (2000) traça um quadro geral da apropriação das terras 

brasileiras a partir da existência de dois períodos distintos quanto à legislação, sendo o marco 

de passagem a promulgação da Lei de Terras no ano de 1850. O período anterior à 

promulgação da Lei de Terras trazia possibilidades de acesso a terra através da concessão de 

Sesmarias, condicionado a obrigatoriedade de ocupar e de produzir nas terras. O controle 

fundiário, inicialmente, organizado por donatários das capitanias hereditárias colocava em 
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segundo plano a atuação do Governo Imperial, que pouco participava das decisões quanto a 

sua divisão e ocupação.   

Nozoe (2006) também aponta a fragilidade do sistema de controle fundiário no 

período colonial e identifica algumas ações estatais no sentido de disciplinar a distribuição de 

terras. Mesmo diante das alterações na legislação e da substituição do sistema de Capitanias 

Hereditárias pelo sistema de Governo Geral, a prioridade de receber terras continuou com a 

elite, uma vez que a concessão estava condicionada a posse de bens e escravos em quantidade 

suficiente para a sua efetiva ocupação. Tal situação, que perdurou por quase três séculos, 

favoreceu a concentração fundiária no país, a ponto de ser abertamente criticada por 

importantes figuras políticas do final do período colonial. Nozoe (2006, p. 601), afirma que 

José “Bonifácio teria defendido uma reforma da propriedade da terra, a ser alcançada por 

meio de medidas de diminuição dos latifúndios e de incentivos à pequena e média 

propriedades”. 

Assim, as mudanças institucionais e jurídicas mais importantes quanto à posse e a 

propriedade de terras somente foram ocasionadas pela promulgação da Lei de Terras, no ano 

de 1850. Embora tenham ocorrido mudanças jurídicas, o favorecimento de determinadas 

classes em detrimento de outras no processo de obtenção de terras somente foi modificado em 

seus mecanismos, sendo preservados os princípios que favoreciam determinados segmentos 

sociais.  

As duas principais modificações quanto ao acesso à terra ocasionados pela nova 

legislação foram: a necessidade de pagar por ela e a transferência do controle fundiário para o 

Estado.  

Para Reydon, Bueno e Tiozo (2006) a Lei de Terras trazia uma modificação jurídica 

necessária à ocupação do território por colonos, a transformação da terra em mercadoria e a 

consequente impossibilidade de acesso a terra por famílias de trabalhadores. A medida 

garantia a proletarização do colono e do ex-escravo, visto que apenas pessoas com posses 

significativas poderiam pagar e ter acesso a terra. O mecanismo estabelecido pela legislação 

foi responsável pela constituição do mercado formal de terras no Brasil. Adicionalmente, 

buscava estabelecer condições para a elaboração de um cadastro de terras que possibilitasse o 

controle fundiário estatal. 

Na prática, o cadastro e o controle fundiário nunca foram possíveis, devido a uma série 

de questões técnicas, econômicas e políticas. A falta de estrutura institucional e de base 

cartográfica são motivos que contribuíram para o insucesso das medidas, no entanto, a 
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principal questão que se coloca é o interesse de grandes proprietários sobre o domínio de mais 

áreas.  

A maior resistência à aplicação da Lei de Terras partiu dos grandes 

proprietários rurais. Ao inviabilizarem a demarcação de suas terras, firmando 

definitivamente seus direitos de propriedade, ficavam possibilitados de 

“legalmente” manter reservas de terras devolutas ou de outrem para 

apropriação futura, aumentando, dessa forma, o perímetro de suas 

propriedades. (REYDON, BUENO e TIOZO, 2006, p. 56). 

Para Guedes (2000), independentemente da legislação pós-1850 trabalhar no sentido 

de disciplinar e tomar para o Estado a responsabilidade de realizar o ordenamento fundiário, 

os resultados efetivos não foram suficientes para promover a descentralização da estrutura 

fundiária nacional. 

Em certa medida, a história da legislação agrária sobre os direitos de 

propriedade da terra no Brasil pode ser sintetizada na seguinte imagem: de 

um lado, o Estado, legislando e procurando exercer (com mais ou menos 

veemência) seu poder no sentido de definir e restringir os direitos de 

propriedade no Brasil e, de outro, os interesses da grande propriedade 

fundiária, resistindo a qualquer forma de restrição ao direito de propriedade 

da terra, seja opondo-se à legislação fundiária, seja sabotando sua efetiva 

aplicação. (GUEDES, 2000, p. 99) 

Os subsídios, as linhas de financiamento privilegiadas e a conivência ao 

descumprimento de leis são condições que historicamente garantiram que a concentração 

fundiária se disseminasse em praticamente todo o espaço brasileiro em diferentes momentos, 

alcançando as principais cadeias produtivas. 

A consideração de Sorj (1980) é esclarecedora sobre os mecanismos que 

proporcionaram, na história recente, a manutenção do quadro de concentração da propriedade 

da terra.  

A política de incentivo à modernização tecnológica, a apropriação de renda 

fundadora com a ocupação de novos espaços, a possibilidade de expansão da 

propriedade através do crédito subsidiado e a compra de terras como 

mecanismo de defesa frente a uma economia inflacionária agiram, cada qual 

a seu modo, nas várias regiões, no sentido de aumentar os níveis de 

concentração da propriedade e o preço da terra em todos os Estados 

brasileiros. (p. 138) 

Para o autor, a oferta de crédito subsidiado e a aquisição de terras como ativo 

financeiro são condições que incentivaram a concentração da propriedade da terra e a 

elevação dos preços no período analisado. 

O resultado da incapacidade estatal de regular o mercado de terras e disciplinar 

efetivamente as formas de acesso a elas contribuiu para a manutenção do quadro de 

concentração fundiária herdado do período colonial e trouxe novos elementos à dramática 
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condição de cerceamento do direito de acesso à terra ao qual significativa parcela dos 

brasileiros está sujeita.  

A falta de regulação das terras no Brasil, desde a Lei de Terras, originou a 

fragilidade das instituições formais em controlar a propriedade, seja pela 

não-demarcação das terras privadas, que possibilitava o desconhecimento e a 

crescente privatização das terras públicas, seja pelos órgãos responsáveis 

pelos registros da propriedade, que podiam por lei legalizar as posses 

expedindo os títulos de propriedade sem ao menos garantir que o título em 

transação tivesse sua representação física nos mapas cartográficos. 

(REYDON, BUENO e TIOZO, 2006, p. 57).  

Como visto, o efetivo controle das informações sobre a estrutura fundiária no Brasil 

não é uma condição alcançada pelos órgãos estatais até o período atual. A promulgação da Lei 

10.267/2001 marca a mais recente tentativa de consolidar efetivamente a participação estatal 

na regulação do mercado de terras no país. A referida lei estabelece a criação do Cadastro 

Nacional de Imóveis Rurais (CNIR) sob responsabilidade do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e da Receita Federal do Brasil (RFB). O CNIR, 

segundo o Estado, seria o instrumento operacional capaz de organizar informações sobre os 

imóveis rurais brasileiros de forma a eliminar uma série de problemas derivados da falta de 

eficácia no controle fundiário. Dentre os principais objetivos estão o impedimento da 

grilagem de terras e da sobreposição de registros de propriedade, dois sérios entraves ao 

ordenamento fundiário nacional. Trataremos posteriormente de discutir a efetiva aplicação da 

Lei 10.267/2001. 

Contraditoriamente, o fato de proporcionar a construção de um cadastro relativamente 

atualizado dos imóveis rurais do país, essa ferramenta se constitui em instrumento capaz de 

dar legitimidade a todas as ilegalidades cometidas no conturbado e nebuloso processo de 

ordenamento fundiário no Brasil. A construção do CNIR se coloca enquanto oportunidade 

para que ocupações ilegais e propriedades cujo título de propriedade é produto de fraude, 

sejam legalizadas. 

De uma forma geral, independentemente do quadro jurídico institucional brasileiro 

quanto à posse e propriedade de terras, a tendência à concentração fundiária e a exclusão da 

parcela economicamente mais vulnerável parecem persistir. A atividade canavieira contribui 

para o fortalecimento dessas características desde que se iniciou a produção de cana e de seus 

derivados no país. O controle de terras em quantidade suficiente ou mesmo superior à 

necessidade de produção de matéria-prima pela agroindústria sucroenergética é uma 

característica herdada das fases iniciais da atividade. O apoio do Estado à realização de 

atividades capazes de dinamizar a economia colonial encontrava na produção açucareira uma 
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opção para a geração de divisas no território colonial. Estava justificada a posição estatal ao 

disponibilizar a esse complexo produtivo colonial, vastas áreas como forma de incentivar a 

proliferação de engenhos e a produção açucareira. 

A possibilidade de obter renda a partir da propriedade fundiária e da exploração 

intensiva do trabalho, seja no regime de escravidão ou assalariado, garantia rendimento 

econômico suficiente para manter quase inalterada a organização da unidade de produção 

nessa atividade até o início do século XX (GUEDES, 2000), formada praticamente pela 

unidade industrial e pelas terras que a circundavam. O complexo produtivo canavieiro se 

constituiu a partir da exploração não apenas da atividade de produção, mas também a partir da 

exploração da renda fundiária, condição que garantiu a sua perpetuação em diferentes 

contextos econômicos, políticos e sociais nestes cinco séculos.  

Se por um lado a facilidade de se apropriar de terras contribuiu para que a atividade 

alcançasse novos espaços, por outro ela se colocou como elemento de limitação ao progresso 

técnico e a melhores rendimentos. A expansão da produção pela via da aquisição e cultivo de 

mais áreas se colocou historicamente como um obstáculo à modernização da atividade por 

garantir renda fundiária aos usineiros e não incentivar a busca de melhor rendimento agrícola 

e industrial. A obtenção de mais terras e a ampliação da área cultivada era o caminho utilizado 

para atender a demanda por matéria-prima. Ao usineiro bastava a renda obtida pela 

exploração do trabalho e da propriedade da terra, sendo secundária a busca por ganhos em 

produtividade. 

Algumas ações estatais realizadas apontavam como caminho para modificar o quadro 

de baixa produtividade agrícola e industrial, a separação dos ciclos agrícola e industrial. A 

integração vertical entre as fases agrícola e industrial dos derivados de cana-de-açúcar chegou 

a ser alvo de ações governamentais contrárias a sua manutenção. Como visto anteriormente, 

algumas tentativas de intervenção estatal foram realizadas na intenção de desvincular a 

produção agrícola da produção industrial ou, pelo menos garantir que parte da matéria-prima 

utilizada na produção de açúcar e etanol fosse originária de agentes externos às unidades 

industriais. Mesmo diante da ação estatal a integração vertical persistiu como marca da 

atividade e a concentração de terras sob domínio de atores do agronegócio canavieiro persiste.  

Mesmo em períodos mais recentes o controle de vastas porções de terra pelos grupos 

empresariais açucareiros e a verticalização da produção para trás se mantém como forte 

característica. Moreira (1989, p. 103) ao tratar da expansão da agroindústria canavieira 

paulista durante o Proálcool, considera que o “investimento na propriedade da terra como 

reserva de valor é algo que perpassa todos os setores da economia, [...] no setor em estudo 
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esta união capital industrial – capital fundiário é uma característica intrínseca ao processo de 

acumulação [...]”. 

Para Guedes (2000) a combinação entre os eventos históricos e a incapacidade do 

ambiente institucional em realizar intervenções no mercado de terras são os elementos 

explicativos para o entendimento da opção pela forma de integração vertical observada no 

setor. Para o autor, mesmo durante a vigência da legislação
23

 que obrigava as usinas a 

adquirirem parte da matéria-prima de produtores independentes, o Estado e os órgãos de 

controle, pesquisa e financiamento foram coniventes e pouco fizeram para que a legislação 

fosse cumprida. 

Na visão de Moreira (1989) a propriedade fundiária representava mais que uma 

possibilidade de reserva de valor e de controle de recursos naturais necessários à produção, 

ela representava o credenciamento para que o capital canavieiro realizasse novos 

investimentos.  

A propriedade fundiária atua como um arrefecedor da expansão dos capitais 

na agroindústria canavieira. [...] a instalação e/ou ampliação de uma unidade 

processadora gera uma valorização nas terras da indústria, dentro de um raio 

(pequeno) que permita o transporte econômico da cana cortada. Essa 

valorização fundiária, fruto do aumento da renda diferencial I, é criada pelo 

próprio capital quando da decisão de onde e quando investir. Tal situação 

encoraja o empresário industrial a tentar se apropriar, total ou parcialmente, 

dos ganhos desta valorização, imobilizando parte do capital que poderia ser 

investido na indústria na aquisição de terras de lavoura. (MOREIRA, 1989, 

p. 103 – 104) 

A preferência pelo investimento em terras garante a apropriação de uma renda, 

verificada pela elevação dos preços, gerada pela expectativa de utilização destas para a 

produção de matéria-prima que abastecerá a indústria. Contraditoriamente, ela limita a 

melhoria do rendimento do trabalho por impedir a aquisição de equipamentos e a adoção de 

processos capazes de tornar mais eficiente o rendimento do trabalho. 

Guedes (2000) analisa a utilização da via da aquisição de terras pelo capital 

sucroenergético no estado de São Paulo como forma de estabelecer o controle fundiário. O 

autor identifica que o ritmo de aquisição de terras realizada por um tradicional grupo 

sucroenergético brasileiro esteve condicionado pela combinação entre o arranjo institucional e 

as condições de mercado dos derivados de cana-de-açúcar. Quanto ao arranjo institucional, o 

autor identifica a incapacidade de que os órgãos estatais exerçam controle sobre a propriedade 

fundiária. Em relação às condições mercadológicas, sempre que ocorreu ampliação de 
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 O Estatuto da Lavoura Canavieira determinava a obrigatoriedade de aquisição de parte da matéria-prima de 

fornecedores, condição discutida anteriormente neste trabalho. Durante a sua vigência, a aquisição de cotas de 

produção de fornecedores pelas usinas se tornou algo comum, uma forma de burlar a lei. 
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demanda de açúcar ou de álcool, ocorreu paralelamente a intensificação da aquisição de terras 

e a ampliação da capacidade de esmagamento por parte dos grupos usineiros. Apesar disso, 

“não se está descartando a importância dos determinantes especulativos na demanda por terra 

nesse período. A percepção da compra de terra como um bom negócio, e não como um ônus 

decorrente das condições institucionais, é a maior prova disso” (GUEDES, 2000, p. 166). 

O principal motivo apontado para tal comportamento não reside na necessidade de 

atender a demanda industrial, mas na possibilidade de explorar vantagens econômicas 

associadas à valorização das terras no entorno dos empreendimentos da agroindústria 

sucroenergética e a renda da terra na condição de arrendador
24

. Além disso, a propriedade 

fundiária conferiu aos empresários a possibilidade de acessar linhas de financiamento 

específicas para o setor e utilizar os recursos no custeio, na aquisição de maquinário e mesmo 

na aquisição de mais terras. 

A recente instalação de uma nova unidade sucroenergética na microrregião de Ceres 

foi acompanhada por esse movimento de aquisição de terras nas proximidades do local de 

instalação. Segundo um representante da empresa, o grupo de empresários, enquanto ente 

jurídico, não adquiriu terras na localidade, no entanto, diversos sócios e diretores da empresa 

se aproveitaram da informação sobre a localidade de instalação e adquiriram terras nas 

imediações, como pessoa física, antes do anúncio sobre a localização da nova unidade. Em 

um caso relatado por um diretor da empresa, o empresário comprou uma propriedade rural 

pelo valor de R$ 6.700,00 o alqueire goiano. Após a instalação da unidade essas terras 

passaram a ser negociadas por R$ 50.000/alqueire. A valorização intensa dessas terras 

beneficiou principalmente os acionistas e diretores da empresa que se aproveitaram da 

informação privilegiada para comprar terras antes da divulgação sobre a instalação da 

unidade. Segundo o diretor entrevistado, foram adquiridos, por acionistas e diretores, 

aproximadamente 22 mil hectares de terras nas imediações da nova unidade, o que equivale a 

metade da área de cultivo necessária para garantir seu abastecimento. No início do processo 

de instalação da nova unidade a terra era negociada por valores entre R$ 10.000 e R$ 12.000 

por alqueire e atualmente essas terras valem entre R$ 50.000 e R$ 60.000 por alqueire. 

Considerando os valores e o volume de terras adquirido pelos acionistas da referida 

empresa, o valor pago por elas seria de cerca de R$ 240 milhões. O grupo empresarial se 

beneficiou de financiamentos realizados pelo BNDES entre os anos de 2007 e 2009 que 
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 Segundo o decreto 59.566/66, “chama se Arrendador o que cede o imóvel rural ou o aluga; e Arrendatário a 

pessoa ou conjunto familiar, representado pelo seu chefe que o recebe ou toma por aluguel.” Algumas unidades 

agroindustriais canavieiras mais antigas que atuam no estado de São Paulo, utilizam a prática de arrendar terras a 

produtores de cana-de-açúcar, obtendo renda fundiária e adquirindo a cana em condições vantajosas. 
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somaram R$ 317 milhões. Os dados apresentados sugerem que os empresários que comandam 

o grupo estavam capitalizados suficientemente para realizar investimentos na instalação da 

unidade industrial, no entanto optaram por adquirir as terras com o capital próprio e usar o 

capital de origem pública e subsidiado para realizar a instalação da unidade industrial. 

Apesar de ser importante para a compreensão das estratégias de apropriação e controle 

fundiário utilizadas pelas unidades sucroenergéticas, a situação da unidade industrial tratada 

acima não representa o perfil encontrado na Região produtiva 2. Das sete unidades 

sucroenergéticas na região apenas uma teve instalação recente e pode ser classificada como 

um greenfield. As outras seis unidades em funcionamento foram classificadas como 

brownfield e, portanto, estão em operação há mais tempo. Essas unidades se constituíram em 

geral durante o Proálcool e tiveram a possibilidade de realizar o controle fundiário pela 

aquisição de terras em uma fase em que o valor das terras era menor que na fase atual. 

Embora a participação de terras próprias no conjunto das terras usadas para a produção de 

cana-de-açúcar seja pequena, a longevidade da atividade parece ser importante para a 

distinção entre as unidades com maiores participações de terras próprias. A Usina Goianésia, 

a mais antiga em operação no conjunto analisado, é justamente a que possui a maior área de 

terras próprias (44%), seguida da Usina Jalles Machado (11%). Embora a participação de 

terras próprias na Jalles Machado seja modesta, boa parte da área utilizada para a produção 

agrícola pertence aos acionistas da empresa.  

Segundo informações prestadas por um diretor do Grupo Farias, através de entrevista, 

as duas unidades pertencentes ao grupo na Região produtiva 2, contam com terras próprias. O 

diretor afirma que na ocasião da reativação das unidades em Itapaci e Itapuranga, o grupo 

realizou a aquisição de algumas propriedades rurais em localizações estratégicas como forma 

de assegurar o abastecimento das unidades com matéria-prima. Atualmente, segundo o diretor 

entrevistado, a unidade de Itapaci conta com 4.000 ha de área própria cultivados com cana-de-

açúcar, o que equivaleu a 15% da área necessária para abastecer a unidade na safra 2014. A 

unidade de Itapuranga, por estar passando por um processo de reorganização financeira, 

esmagou, no ano de 2014, apenas 560 mil toneladas de cana-de-açúcar. Essa matéria prima foi 

proveniente de terras de fornecedores (32%) e parceiros (68%). O diretor do grupo afirmou 

que por questões estratégicas relacionadas à distribuição da matéria-prima pelas unidades do 

grupo e a dificuldade financeira na unidade de Itapuranga, não foi utilizada cana-de-açúcar 

proveniente de terras próprias nesta unidade.  

O grupo Japungu, controlador das unidades localizadas nos municípios de Rubiataba e 

Carmo do Rio Verde não atendeu aos diversos contatos realizados para a solicitação de 
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informações e se recusou a receber visita previamente agendada com a direção da empresa. 

Tal postura prejudicou, em parte, a obtenção de dados que caracterizem melhor a ação do 

grupo quanto à participação de terras próprias para a composição dos canaviais utilizados 

pelas unidades do grupo. Ferreira (2010) obteve informações sobre a propriedade de terras do 

grupo que, naquele momento, correspondia a 3,3% dos canaviais na unidade de Rubiataba e 

10% na unidade de Carmo do Rio Verde. 

A partir dos dados apresentados acima, se torna possível traçar um perfil das unidades 

localizadas na Região produtiva 2 quanto à propriedade da terra. Das sete unidades ali 

localizadas, apenas a unidade Otávio Lage e a Vale Verde Itapuranga não possuem canaviais 

em terras próprias. Se considerarmos os grupos empresariais que atuam na região, todos eles 

utilizam como estratégia de territorialização a aquisição de terras. Em outras palavras, além de 

se apropriar do lucro oriundo da atividade industrial, esses grupos empresariais se apropriam 

de parte da renda fundiária. 

Quanto a Região produtiva 1, as unidades e grupos empresariais atuam de forma 

distinta, não sendo possível estabelecer um perfil que abarque a totalidade das unidades e/ou 

grupos empresariais. 

O grupo Odebrecht, controlador de duas unidades na região, tem como prioridade 

estratégica de territorialização a realização de contratos de parceria. Segundo informações 

prestadas pelo diretor de parcerias do Polo Araguaia, as duas unidades, em conjunto, foram 

responsáveis por consumir cana-de-açúcar cultivada em 87,5 mil hectares no ano de 2014. 

Desse total, 3,5% são provenientes de terras próprias, 9,8% de fornecedores e 86,7% de 

parcerias. 

A unidade da Raízen, localizada no município de Jataí possui duas propriedades rurais, 

uma que abriga a unidade industrial e outra que serve de reserva ambiental, segundo um 

diretor da empresa entrevistado. A primeira tem área de 190 ha e a segunda 135 ha. Apesar de 

contar com uma empresa que tem como finalidade a aquisição de terras, o referido diretor, 

quando questionado sobre a intenção da empresa em adquirir terras nas imediações da 

unidade industrial, fez a seguinte afirmação. 

Por hora não. Nos temos uma empresa, a Radar, que compra terras e 

logicamente ela acaba depois loteando essas terras e vendendo para outros, 

tendo objetivo inclusive imobiliário nisso dai. As terras aqui dessa região 

não tem essa particularidade. Elas já estão com o preço muito alto, então 

para você poder fazer qualquer coisa, ter o resultado financeiro em cima 

disso vai ser muito difícil. Nos não temos intenção de comprar terra por aqui. 

Pode acontecer, mas hoje nos não temos a menor intenção de fazer. Não 

compramos nada de terra até agora. (Entrevista realizada com um diretor da 

Raízen S/A, Unidade Jataí). 
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A empresa citada pelo entrevistado é a Radar Propriedades Agrícolas S/A, um braço 

do conglomerado controlado pela Cosan S/A, voltada atuar no mercado de terras. A estratégia 

é adquirir terras em áreas onde a atividade agrícola já se encontra consolidada e arrendar para 

grandes produtores, inclusive à própria Cosan. A empresa possui 470 propriedades rurais em 

oito estados, que somadas chegam a 232 mil hectares (COSAN, 2015).  

O grupo Cerradinho Bio, controlador da unidade localizada no município de Chapadão 

do Céu tem por estratégia de territorialização o arrendamento de terras e a contratação de 

fornecedores. O grupo não possui terras próprias nas imediações da unidade industrial, 

embora conte com uma empresa subsidiária, a Cerradinho Terras. A subsidiária em questão 

atua na aquisição e gestão de terras no estado de São Paulo, especificamente na região de 

Catanduva, onde a família que mantém o controle acionário do grupo possui terras desde a 

década de 1930 (CERRADINHO, 2015). 

A unidade localizada no município de Aporé, embora ainda não esteja em operação, 

conta com canaviais formados e, portanto, ocupa terras para tal finalidade. As informações 

prestadas pelo grupo demonstram que a estratégia de territorialização escolhida pelo grupo 

priorizou o arrendamento e a contratação de fornecedores, em detrimento da aquisição de 

terras.  

A unidade localizada no município de Montividiu pertence a um grupo de origem 

familiar que atuava no setor de grãos nos estados de Goiás e São Paulo. Segundo informações 

repassadas pelo gerente da unidade, o grupo de investidores possuía três propriedades rurais 

na região que eram utilizadas para a produção de sementes selecionadas até decidir modificar 

a sua atividade e investir na instalação da destilaria. Como parte da estratégia, o grupo vendeu 

propriedades rurais e o negócio de sementes nos estados de São Paulo e Goiás com a 

finalidade de implantar a unidade industrial sucroenergética em Montividiu e adquirir mais 

terras nas imediações. Atualmente o grupo possui aproximadamente 4 mil hectares de terras 

próprias dispostas em um raio de 10 km da unidade industrial. 

A disposição das propriedades do grupo, segundo o cadastro no Sistema de Gestão 

Fundiária
25

 (SIGEF) (Fig. 10), revelam que foi dada prioridade para a estratégia de aquisição 

de terras no entorno da unidade industrial. São oito propriedades rurais cadastradas que 

somam cerca de 2,7 mil hectares, com localização privilegiada em relação a unidade. Segundo 

                                                 
25

 Trata-se de um sistema criado e mantido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em 

parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário que tem por finalidade realizar a gestão de informações 

fundiárias do meio rural brasileiro. Por ele são efetuadas a recepção, validação, organização, regularização e 

disponibilização das informações georreferenciadas de limites de imóveis rurais. O Sistema pode ser acessado no 

endereço eletrônico: https://sigef.incra.gov.br/. 
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o gerente da empresa, a escolha pela aquisição se deu em virtude de encontrarem resistência 

de proprietários rurais da região em arrendar terras para o cultivo de cana-de-açúcar e o 

elevado valor de arrendamento na região. 

Figura 10 - Propriedades rurais da Usina Serra do Caiapó. 

 

Fonte: SIGEF (2015), SIEG (2015). Org. SILVA, W. F. 

A Usina Serra do Caiapó, apesar de ser uma planta greenfield, mantém a gestão 

familiar e tem como principal estratégia de territorialização a propriedade de terras. A 
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intenção inicial da unidade era de esmagar um milhão de toneladas de cana/ano, sendo 70% 

provenientes de terras próprias e 30% de terras de fornecedores. O elevado investimento 

necessário à aquisição de terras não pode ser apontado como causa da situação financeira 

atual do grupo, que não esmaga desde a safra do ano de 2013. Durante a paralisação das 

atividades industriais, a matéria-prima pertencente a essa unidade está sendo fornecida às 

unidades mais próximas. A propriedade de terras e o cultivo de cana-de-açúcar permite ao 

grupo a condição de fornecedor de matéria-prima enquanto não retoma suas atividades 

industriais. 

A Energética Serranópolis é a mais antiga unidade instalada na Região produtiva 1. Na 

fase inicial de funcionamento, durante o Proálcool, e na atual fase a unidade é administrada 

por capital familiar de origem nordestina. Segundo informações prestadas por um diretor 

através de entrevista, a unidade foi abastecida na safra 2014 por matéria-prima cultivada em 

15.340 hectares, dos quais, 220 em terras de propriedade da empresa, 700 em terras de 

fornecedores e 14.420 em áreas arrendadas. A estratégia de territorialização adotada pelo 

grupo prioriza o arrendamento de terras, uma vez que não há intenção do grupo empresarial 

em adquirir mais terras, mas de arrendar novas áreas para que a área de cultivo alcance 21,5 

mil hectares nas próximas safras. 

Apesar de ser uma unidade antiga, administrada por capital familiar, a aquisição de 

terras não foi colocada enquanto prioridade. Os investimentos estão sendo direcionados a 

ampliação da capacidade de moagem e na diversificação da produção. Desde a safra 2013, a 

unidade, que produzia somente etanol, agregou às suas atividades a produção de açúcar. 

De uma forma geral, as unidades localizadas na Região produtiva 1 têm como 

prioridade estratégica de territorialização o arrendamento de terras para produzir a matéria-

prima necessária. Se a propriedade das terras já não é o objetivo central, o controle sobre elas 

continua a ser. Mesmo com a flexibilização das formas de controle sobre o recurso terra, as 

unidades não foram capazes de desvincular as fases agrícola e industrial. Se apropriar de 

renda oriunda da produção agrícola e encontrar maneiras de garantir o abastecimento da 

unidade industrial ainda se coloca como estratégia do capital sucroenergético. 

A adoção de práticas de gestão profissionalizadas associadas ao movimento de entrada 

de capital oriundos de outros setores ou de fundos de investimento contribuiu para que as 

unidades tivessem um novo perfil técnico gerencial. A finalidade é alterar a composição 

orgânica do capital de forma a reduzir os investimentos em capital fixo, no contexto do 

regime de acumulação flexível. O objetivo dessas ações é proporcionar maior liberdade e 

facilidade para que o capital seja movimentado de forma rápida para outros lugares e outros 
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negócios que se apresentem mais rentáveis. A imobilização de capital na aquisição de terras 

para a produção de matéria-prima se coloca como um obstáculo à fluidez do capital. Assim, 

os grupos que estão mais avançados no movimento de adequação aos princípios do regime de 

acumulação flexível, como a Raízen, os grupos Odebrecht e Cerradinho Bio priorizam o 

arrendamento de terras e a contratação de fornecedores como forma de garantir a matéria-

prima necessária ao funcionamento de suas unidades. 

Na Região produtiva 2, a combinação entre a forte presença de capital e gestão 

familiares, associado à longevidade das unidades em operação foi capaz de induzir a uma 

participação mais significativa da propriedade da terra como estratégia de territorialização. É 

necessário ressaltar que em alguns casos, a terra está registrada em nome de acionistas dos 

grupos e não especificamente em nome das empresas ou grupos empresariais.  

O cenário encontrado até aqui colabora para esclarecer que, embora não exista 

uniformidade no comportamento dos grupos das duas Regiões produtivas quanto à aquisição 

de terras, de uma forma geral é possível identificar a distinção entre as empresas de acordo 

com o nível de adaptação ao regime de acumulação flexível. Nas unidades onde o modelo de 

gestão e a organização do capital estão adaptados aos preceitos desse regime de acumulação, a 

propriedade de terras não é uma prioridade para o negócio sucroenergético, enquanto que 

naqueles onde o modelo de gestão e a organização do capital se mantém próxima aos moldes 

da administração familiar, a propriedade de terras se mostra mais relevante.  

Embora a aquisição de terras não seja a finalidade do negócio sucroenergético, os 

grupos compram terras através de empresas subsidiárias especializadas na compra e venda de 

terras em circunstâncias específicas nas quais há a possibilidade de ocorrer forte valorização e 

a posterior venda das propriedades. Essa estratégia será discutida no próximo capítulo. 

 

4.2. A renda da terra na atividade canavieira 

A categoria renda da terra sob a perspectiva marxista é largamente utilizada na 

literatura científica que trata das questões fundiárias. A expropriação de camadas sociais 

menos favorecidas, a acumulação de capital a partir da renda da terra, a distribuição desigual 

da terra e dos recursos nela presentes e as condições de reprodução do capital nas atividades 

agropecuárias são temas constantemente tratados a partir desse prisma. 

Recorreremos a esse expediente para tentar lançar luz sobre as estratégias utilizadas 

pelo capital sucroenergético na intenção de estabelecer controle sobre o principal recurso de 

produção no segmento agrícola, a terra. 
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De acordo com a perspectiva marxista a renda da terra é lucro extraordinário, 

suplementar, acima do lucro médio, originado nas relações de exploração do trabalho e 

permanentemente apropriado pelo capitalista fundiário (OLIVEIRA, 2007).  

A renda da terra pode ser resultado da concorrência entre os capitalistas fundiários ou 

do conflito de interesses entre a coletividade e o proprietário. No primeiro caso, ela se 

configura enquanto renda diferencial e está condicionada a fertilidade natural, a localização e 

a realização de investimentos. Quando ela se origina do monopólio, isso é, do conflito entre o 

interesse de seu proprietário e o da coletividade, será chamada de renda da terra absoluta. 

Nesse caso, a necessidade de gêneros agropecuários para a manutenção da coletividade se 

opõe ao interesse do proprietário, que somente coloca essa terra para produzir mediante o 

pagamento de um valor que ele julga ser capaz de atender suas necessidades. Nos dois casos, 

o capitalista fundiário não contribui para a existência da renda que ele absorverá, sendo a 

sociedade e as demandas de consumo de gêneros agrícolas responsáveis pela sua existência. O 

proprietário fundiário se apropria de uma parcela da mais valia produzida socialmente, 

aproveitando-se da crescente ampliação da população urbana em detrimento da população 

rural (MARX, 19-). 

Na atividade canavieira, a tradicional lógica de organização da produção concentrou 

em uma só figura o controle do capital fundiário, do capital agrícola e do capital industrial, 

logica essa que tende a ser, em parte, alterada pelas recentes mudanças na organização interna 

do setor derivadas de sua inserção em circuitos produtivos globais. Independentemente das 

alterações, a renda da terra, diferencial e absoluta, continuam a seguir determinados 

parâmetros que, em linhas gerais, obedecem à lógica marxista de renda da terra. No entanto, 

as particularidades inerentes ao setor sucroenergético no Brasil, especialmente no período 

contemporâneo, são responsáveis por adicionar novos elementos que carregam elementos com 

potencial para alterar a lógica da organização do setor e estabelecer distinção entre o capital 

fundiário e o capital industrial. Esses novos elementos precisam ser levados em conta para o 

entendimento das formas de controle fundiário utilizadas pelo capital sucroenergético. 

Na origem dos novos elementos que foram adicionados estão dois movimentos 

distintos e paralelos que ocorrem no setor: a modernização das técnicas utilizadas na 

atividade, especialmente no ciclo agrícola, e a internacionalização do capital sucroenergético 

com a consequente modernização da gestão nos grupos empresariais do setor. 

A utilização de técnicas de cultivo e colheita da cana-de-açúcar de forma mecanizada é 

responsável por alterar o perfil das áreas utilizadas para o seu cultivo. Como exemplo, as 

áreas com menores declividades são o alvo das empresas no movimento de expansão. Mesmo 
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naquelas empresas em que os canaviais já se encontram dimensionados à capacidade de 

esmagamento instalada, a substituição de áreas com declividade mais acentuada por outras 

que permitam a operação das colhedoras de cana é uma condição necessária em algumas 

unidades classificadas como brownfields. Assim, a fertilidade do solo pode se tornar um 

elemento secundário, frente à declividade. 

Outro elemento que necessita ser discutido refere-se à influência que o volume de 

terras ou de matéria-prima disponíveis em um determinado local pode exercer sobre a 

realização da renda da terra na atividade canavieira. A distância a ser percorrida para levar a 

cana da lavoura até a unidade industrial pode ser colocada como elemento secundário em 

detrimento do volume de terras ou de produtos ofertados pelo capitalista fundiário. Isso quer 

dizer que a possibilidade de controlar uma área de mil hectares que esteja mais afastada da 

unidade processadora pode se tornar mais interessante que controlar pequenas áreas nas 

imediações da indústria.  

Por sua vez, a internacionalização do capital sucroenergético adiciona novos 

procedimentos na gestão que tendem a fortalecer a ideia de flexibilidade do capital nesse 

setor. A possibilidade de transferir investimentos entre diferentes atividades ou mesmo entre 

diferentes lugares faz com que a estrutura produtiva das empresas seja cada vez mais enxuta, 

utilizando para tal a terceirização de diversas atividades, a contratação de fornecedores e 

parceiros, em detrimento da aquisição de terras.  

A seguir discutiremos, mais detidamente, sobre as variáveis que interferem na 

realização da renda da terra na atividade canavieira, recorrendo para tal, a dados e 

informações obtidas junto a importantes atores da agroindústria canavieira em Goiás, 

especialmente daqueles que atuam nas duas Regiões produtivas que são objeto de 

investigação.  

  

4.2.1 Os atributos naturais 

A teoria marxista da renda da terra considera como determinantes para a existência de 

renda da terra diferencial I a fertilidade natural do terreno e a sua localização em relação aos 

centros consumidores da produção realizada no local (MARX, 19-). De uma forma geral 

aqueles capitalistas que monopolizaram os terrenos mais férteis e que estejam mais próximos 

do centro de consumo tendem a auferir renda diferencial I em maior valor em relação àqueles 

que possuem terrenos com menor fertilidade natural e que estejam mais afastados do centro 

de consumo. Considerando que o preço de produção particular nos piores terrenos determina 
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o preço de produção geral, os proprietários de terras mais férteis e/ou melhor localizadas 

conseguem auferir renda suplementar em relação aos piores terrenos, visto que o volume 

produzido frente à aplicação de um certo volume de capital será maior e os custos com o 

deslocamento da produção será menor. Trataremos inicialmente da fertilidade natural como 

fator determinante de renda fundiária. 

A variedade de ambientes naturais, processos e de materiais originários determinou a 

existência de terrenos com diferentes características naturais. As diferenças podem ser 

identificadas, por exemplo, na composição, na textura, na profundidade, na capacidade de 

retenção de água e nos nutrientes contidos no solo. Os atributos naturais dos solos refletem 

nos resultados de produtividade alcançados e, por consequência, no preço particular da 

produção. 

O que trataremos aqui como fertilidade natural não se resume a quantidade de 

nutrientes e as características físicas e químicas do solo. Como fertilidade natural, 

consideraremos o conjunto de atributos naturais que permitem a produção de cana-de-açúcar 

utilizando o modelo técnico predominante na contemporaneidade. Esse conjunto requer, além 

de características físicas e químicas do solo adequadas, condições de declividade que 

permitam a operação do maquinário utilizado na colheita e índices de pluviosidade 

compatíveis com a demanda hídrica do que se pretende cultivar. Assim, a declividade e a 

fertilidade natural serão considerados elementos centrais na determinação das áreas de 

interesse do setor. Essas duas variáveis são capazes de potencializar ou limitar a utilização da 

terra para o cultivo de cana-de-açúcar e interferir diretamente na renda que esta pode oferecer 

a quem a controla. O Zoneamento Agroecológico da Cana-de-açúcar (EMBRAPA SOLOS, 

2009) leva em consideração os atributos de solo, clima e relevo para identificar as áreas com 

maior potencialidade para a produção de cana-de-açúcar no país. O resultado desse estudo é 

indicativo para o direcionamento do movimento de ocupação do território pela atividade 

canavieira.  

No estado de Goiás a combinação entre as condições climáticas, as características do 

solo e a baixa declividade de boa parte dos terrenos resultou na identificação de um vasto 

território apto a abrigar o cultivo de cana-de-açúcar. São 12,6 milhões de hectares ocupados 

com agricultura ou pastagens indicados com potencial alto e médio (EMBRAPA SOLOS, 

2009). A disposição das unidades industriais no território goiano priorizou a proximidade das 

áreas de agricultura. Aproximadamente 2/3 das unidades se localiza em áreas com forte 

presença da agricultura (Fig. 11). Estas áreas, por abrigarem a atividade agrícola fortemente 
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tecnificada, possuem, justamente, as características de clima, solo e declividade buscadas pela 

atividade sucroenergética. 

Figura 11 - Goiás: Unidades sucroenergéticas e aptidão agrícola para cana-de-açúcar. 

 

Fonte: EMBRAPA SOLOS (2009), SIEG (2015). Org.: SILVA, W. F. 

Para a compreensão do contexto tratado é necessário retomar a ideia de que as 

unidades sucroenergéticas localizadas no espaço analisado se dividem em dois grupos 

distintos quanto ao tempo de funcionamento e as técnicas utilizadas no trato agrícola. A 

formação dos canaviais das unidades mais antigas, seja pela aquisição de terras, seja pelo 

arrendamento de terras e mesmo pela contratação de fornecedores, ocorreu em um momento 

no qual as operações mecanizadas de colheita estavam distantes de serem disseminadas na 
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atividade. O fator declividade não se colocava como um elemento de limitação na escolha das 

áreas de cultivo, sendo predominantes a localização e a fertilidade. Assim, diversos canaviais 

foram formados em terrenos com declividade superior ao limite de 12%, uma vez que a 

colheita seria realizada de forma manual.  

A presença de uma unidade industrial sucroenergética fazia com que os terrenos 

próximos a unidade industrial, desde que reunissem condições necessárias a serem cultivados 

com cana-de-açúcar, passassem a contar com a possibilidade de receber uma renda 

suplementar, mesmo que fossem mais declivosos. O contexto atual das operações de corte da 

cana-de-açúcar em Goiás demonstra que a mecanização avançou de forma consistente em 

todas as regiões produtoras. Mesmo entre as unidades brownfield os índices de mecanização 

são elevados e tendem a atingir a totalidade da área cultivada antes que seja expirado o 

prazo
26

 legal estipulado para tal. As vantagens econômicas do corte mecanizado em 

detrimento do manual fazem com que as áreas com elevada declividade, utilizadas para o 

cultivo da cana, sejam, gradativamente, substituídas. 

Em entrevista realizada com o diretor de parcerias de uma unidade brownfield 

localizada no norte do estado, este afirmou que a empresa está realizando a substituição de 

áreas com maior declividade por outras onde seja possível adotar a mecanização. Algumas 

áreas já foram substituídas e nos próximos anos devem ser remanejados mais dois mil 

hectares de lavouras que estão em áreas nas quais a declividade não permite a mecanização. 

Os terrenos que serão substituídos são, em parte, de propriedade da empresa e em parte de 

acionistas que mantém contratos de parceria agrícola com a empresa. O fato é que essas terras 

deixarão de contar com a possibilidade de obter renda com o cultivo de cana-de-açúcar, 

mesmo estando a uma pequena distância da unidade industrial e contando com características 

de fertilidade que atendem a necessidade dos canaviais. Nesse caso, a declividade se colocou 

como limitador para a utilização das terras pelo capital sucroenergético. Isso não significa que 

as terras que estão sendo substituídas deixarão de auferir renda a seus proprietários, uma vez 

que foram beneficiadas pela realização de trabalho, seja na correção e adequação do solo, seja 

na instalação de infraestrutura viária nas imediações. 

O grupo empresarial em questão vem realizando a substituição de uso da terra em 

outras áreas pertencentes a acionistas através da implantação do cultivo de seringais (Fig. 12). 

Segundo o relato de um acionista do grupo, o cultivo da seringueira foi iniciado na região por 

                                                 
26

 Atualmente, no estado de Goiás, a legislação determina como prazo final para a erradicação da utilização do 

fogo como método de pré-colheita em áreas mecanizáveis, o ano de 2028 (Lei 15.834/2006). O interesse maior 

do capital sucroenergético em se antecipar a esse prazo reside na redução de custos de operação quando os 

trabalhadores do corte são substituídos por máquinas. 
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um dos acionistas pioneiros da empresa no início da década de 1990 como forma de 

diversificar os investimentos. Atualmente o grupo empresarial enxerga no cultivo de 

seringueiras uma possibilidade de atender a duas demandas derivadas da mecanização do 

corte da cana: ocupar a mão-de-obra que foi dispensada com a implantação da mecanização e 

garantir que as terras que não atendiam ao requisito de declividade continuem a gerar renda a 

seus detentores.  

Ainda segundo esse diretor, a partir da implantação dos primeiros seringais outros 

produtores da região foram incentivados a destinar parte de suas terras a esta atividade. 

Atualmente eles se organizam em uma entidade chamada Associação dos Produtores de 

Borracha Natural dos Estados de Goiás e Tocantins (APROB – GO/TO) e desenvolvem um 

projeto para a implantação de uma indústria de beneficiamento de borracha. 

Figura 12 - Seringal no município de Goianésia (GO) 

 

Fonte: William F. Silva. Out. 2014.  

Segundo dados oficiais, o estado de Goiás destinou 3.950 hectares cultivados com 

seringueiras a colheita no ano de 2013 (IBGE, 2015), o que equivale a 2,8% da área colhida 

naquele ano no país. Os seringais em terras goianas se concentravam no recorte espacial que 

vem sendo tratado, neste estudo, como Região produtiva 2. Ela foi responsável por 66% da 

área colhida no ano de 2013, justamente por ser o local que abrigou o maior movimento de 

substituição da cana-de-açúcar por seringais. 

A substituição de uma cultura semi-perene por uma cultura perene que requer cerca de 

sete anos para o início da produção é uma operação que somente pode ser realizada por 

proprietários rurais suficientemente capitalizados. Segundo dados fornecidos pela empresa, o 
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investimento necessário à implantação no primeiro ano de um seringal é de cerca de R$ 

14.000/ha, e a sustentabilidade econômica do negócio somente ocorre após o décimo segundo 

ano após a implantação. A capacidade de realizar investimentos que serão resgatados em 

longo prazo somente se justifica para investidores que possuam outra fonte de renda capaz de 

garantir a manutenção durante os sete anos iniciais (sem receita) e eventualmente por mais 

cinco anos (tempo para atingir o ápice da produtividade e pagar os investimentos). 

Considerando que a unidade industrial sucroenergética que liderou o movimento de 

substituição não possui fornecedores e 80% dos seus canaviais estão em terras próprias ou 

pertencentes a acionistas, é possível perceber que se trata de investidores que contam com 

considerável capacidade de realizar os investimentos em questão.  

No caso retratado ocorreu simplesmente a substituição de uso da terra entre 

monoculturas de forma a preservar ou potencializar a capacidade de obtenção de renda 

fundiária. Segundo informações de um dos acionistas, após o início da produção, a renda 

obtida com o cultivo da seringueira é quatro vezes maior em relação ao cultivo de cana-de-

açúcar. 

Como visto, a declividade dos terrenos se tornou um elemento a ser considerado na 

estratégia de escolha da localização de uma unidade industrial. Quanto à fertilidade natural do 

solo, a avaliação a partir de dados empíricos se torna mais complexa, uma vez que todas as 

unidades industriais ou produtores de cana-de-açúcar realizam investimentos na correção e 

sistematização do solo e em algumas áreas na irrigação e na fertirrigação com vinhaça. 

Dentre os entrevistados nas unidades sucroenergéticas das Regiões produtivas 1 e 2, 

todos foram categóricos em afirmar que existe uma preferência por áreas em que o solo 

apresente características físico-químicas capazes de proporcionar rendimento agrícola maior, 

mesmo que esses terrenos estejam mais afastados da unidade industrial e o valor pago pelo 

seu arrendamento seja maior. A diferença de produtividade agrícola identificada entre um 

terreno de latossolo e outro de neossolo, em uma unidade localizada na Região produtiva 1, 

chega a 30% (FRANCO, 2012). 

As informações prestadas pelo representante do Grupo Odebrecht são reveladoras da 

diferença de produtividade agrícola entre localidades com solos que apresentam 

características distintas. A unidade localizada no município de Mineiros está em uma região 

onde predominam solos com maior teor de areia, enquanto a unidade do município de 

Perolândia está em uma região de solos mais argilosos. A produtividade agrícola média 

alcançada em Mineiros na safra 2014 foi de 65 ton/ha e em Perolândia foi de 88,3 ton/ha. São 

23 toneladas a mais por hectare. Obviamente não podemos atribuir toda essa diferença 
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unicamente a qualidade dos solos utilizados para cultivo nas duas unidades, visto que outras 

variáveis devem ser levadas em consideração, como a idade dos canaviais e os índices 

pluviométricos durante o crescimento das plantas. 

Mesmo considerando a existência de outros fatores importantes, os dados sugerem que 

a situação identificada por Franco (2012) em seu estudo sobre a produtividade de cana-de-

açúcar no Sudoeste de Goiás está correta. Foi identificada a preferência por solos mais 

profundos e com maior capacidade de retenção da água pelas unidades localizadas nesta 

região. Os dados obtidos a partir da simulação de produtividade apontaram que a mesma 

variedade cultivada em ambientes com a mesma disponibilidade de água e com a mesma 

aplicação de tecnologia e em solos diferentes pode resultar em variação de produtividade 

agrícola que chega a 15%. A simulação realizada com a variedade RB867515 em quatro tipos 

distintos de solos demonstrou que o rendimento em biomassa no Neossolo Quartzarênico 

órtico é de 56,96 ton/ha e no Latossolo Vermelho distroférrico é de 66,66 ton/ha (FRANCO, 

2012). A renda diferencial I em função da qualidade do solo, neste caso, poderia ser 

equivalente a cerca de 10 ton/ha. 

Entre as unidades agroindustriais analisadas neste estudo, foram encontrados 

rendimentos agrícolas bastante diferenciados, sendo o maior de 104 ton/ha e o menor de 65 

ton/ha considerando a safra 2014 e a produtividade média nos canaviais da unidade, 

independentemente de serem próprios ou de fornecedores. A diferença de quase 40 toneladas 

por hectare é muito alta e pode originar renda diferencial extremamente elevada aos 

detentores dos terrenos mais produtivos. 

O arrendamento
27

 de terras para o cultivo é prática comum a todas as unidades 

analisadas. Os valores pagos pelo arrendamento variam entre 5,5 toneladas de cana/hectare 

até 17 ton/cana/ha. Obviamente essa diferença é fruto de um conjunto de elementos que 

envolvem as características naturais do solo, a utilização anterior, a necessidade de realização 

de serviços específicos de correção ou limpeza e a localização da área. O gestor da unidade 

Odebrecht Água Emendada quando questionado sobre os elementos utilizados para definir os 

valore pagos a parceiros, respondeu: 

Os valores são bem variados não fugindo muito dos valores praticados pelos 

agricultores de grãos, o que determina o valor da parceria é a margem de 

receita mínima, os elementos básicos para esta variação são: Tipo da 

                                                 
27

 A prática do arrendamento é chamada de parceria agrícola na maior parte das unidades analisadas. A 

legislação brasileira estabelece distinção entre arrendamento e parcerias com consequências diretas na tributação 

da renda obtida nas duas modalidades, o que faz com que as unidades tentem classificar a relação com 

proprietários de terra como parcerias agrícolas e não como arrendamentos. Essa questão será tratada no próximo 

capítulo. 
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fazenda, se ela é pasto ou área de grãos; Ambiente de produção; Tipo de 

plantio, se vai ser de 18, 15 ou 12 meses; Benfeitorias necessárias; Distância 

até a Unidade ÁGUA EMENDADA. (Entrevista realizada com o gestor de 

parcerias do Polo Araguaia da Odebrecht Agroindustrial, Sr. Celso Albano 

de Carvalho, em outubro de 2014). 

A fala do entrevistado revela inicialmente que o setor leva em conta os valores pagos 

por agricultores do setor de grãos pelo arrendamento como um parâmetro para a definição de 

seus preços. As áreas utilizadas para a produção de grãos na região onde se situam as duas 

unidades do grupo normalmente são compostas por solos com características de fertilidade e 

de topografia mais adequados ao modelo técnico predominante no cultivo de cana-de-açúcar 

que os terrenos utilizados para pastagens. A disputa inter-setorial entre a cadeia carne-grãos e 

a cana-de-açúcar se acirrou a partir do avanço da atividade canavieira nesta região. 

A disputa por terras foi responsável pelo aumento dos valores pagos pelos 

arrendamentos na região e reduziu a oferta de áreas para serem utilizadas pelos atores dessas 

duas cadeias. A esse respeito, um membro da diretoria do Sindicato Rural de Mineiros, Sr. 

Ionaldo Morais Vilela, afirmou que a inserção da atividade canavieira no município 

desencadeou um processo de ocupação de novas áreas para o cultivo de grãos e de cana. Ele 

considera que a unidade Morro Vermelho está no meio de uma área com solos de textura mais 

arenosa, anteriormente utilizadas para pastagens e que a presença da unidade favoreceu os 

proprietários rurais das imediações e deslocou a criação de gado e a produção de grãos para 

outras áreas. 

Uma grande indústria, assim, claro que traz muitos benefícios. Viabilizou 

muitas propriedades, no geral, foi ótimo, muito bom essa usina ter vindo pra 

cá. Muitas terras que as vezes não iam firmar com lavoura, hoje viraram tudo 

cana e tá produzindo, não temos nada a reclamar. [...] A usina instalou bem 

no centro dessa terra arenosa, então, pra região lá foi ótima a localização 

dessa usina lá nessa região, porque tem lá de vinte a vinte e cinco mil 

hectares  que era só com gado e de produção baixa, baixa população de 

cabeças por hectare, transformou em cana e hoje tem uma renda muito boa. 

(Entrevista realizada com membros do Sindicato Rural de Mineiros em 

outubro de 2014) 

Outra informação que contribui para esclarecer a importância da fertilidade natural 

para estabelecer a produtividade e, consequentemente, para a realização da renda diferencial I, 

é a diferença de valores pagos a proprietários rurais pelo arrendamento de terras no município 

de Mineiros. O presidente da Cooperativa Mista Agropecuária do Vale do Araguaia 

(COMIVA) Sr. Júlio Sânzio Vilela afirmou que os arrendamentos realizados em áreas de 

pastagens foram fechados no valor de 9 ton/ha, enquanto o valor pago pelo arrendamento de 

áreas de cultivo de grãos, nos chapadões, varia de 13 a 15 ton/ha. A disposição por pagar um 

valor que chega a ser 50% superior pelo uso das terras de chapadões somente pode encontrar 
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racionalidade na possibilidade de que a produtividade nestas áreas seja maior que nas áreas de 

pastagens em quantidade suficiente para retornar o investimento. 

Os proprietários dessas terras não contribuíram para a sua existência, uma vez que elas 

não são fruto do trabalho e sim recursos da natureza. A propriedade desses terrenos por uma 

classe social confere a estes atores a possibilidade de se apropriarem de uma parcela da mais 

valia social, revertida em renda fundiária pela necessidade coletiva de gerar energia. A 

informação sobre rendimento agrícola prestada por representantes do Sindicato Rural e da 

Comiva foram concordantes, cerca de 140 ton/ha. Para a Odebrecht, o pagamento de 

arrendamento no valor de 20 ton/ha se mantém atrativo, se levarmos em conta que o 

rendimento agrícola médio no estado alcança a metade desse valor. Assim, a renda diferencial 

I resultante da qualidade dos terrenos utilizados beneficia aos proprietários dessas áreas e 

também é apropriada pela empresa, que realiza a produção. 

A situação identificada empiricamente nas unidades da Odebrecht Agroindustrial se 

repete nas demais unidades sucroenergéticas, seja nas unidades mais antigas, seja nas mais 

novas. A apropriação de parte da renda diferencial I por empresas do segmento industrial se 

coloca como um forte entrave a separação entre os segmentos agrícola e industrial na 

atividade canavieira. O modelo de dominação sobre os recursos naturais e sobre o espaço 

descrito por Oliveira (1992) como territorialização do monopólio tende a se perpetuar no 

setor, mesmo com a entrada de capital originado de outros setores agroindustriais nos quais o 

controle se estabelece sobre a circulação e não sobre a produção. As tradings do setor de 

grãos, como a Cargill ou LDC, atuam no segmento sucroenergético da mesma forma que os 

atores tradicionais do setor, controlando a produção e se apropriando de renda fundiária como 

complemento a renda obtida na atividade industrial e na comercialização. Ao que parece, a 

única alteração no modus operandi é a indisposição em imobilizar capital na aquisição de 

terras, priorizando o controle da terra pela via do arrendamento, como se verá posteriormente.   

 

 

4.2.2 A posição/localização 

 

A localização de um terreno em relação ao local de consumo ou de beneficiamento da 

produção influencia na determinação da renda da terra diferencial I. A necessidade de contar 

com sistemas de transporte capazes de atender as demandas do complexo produtivo quanto ao 

tempo gasto e ao custo são inerentes a todos os segmentos produtivos da agropecuária. 
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Considerando que as lavouras ou áreas de criação de animais nem sempre estão próximas ao 

local de consumo ou beneficiamento, fica clara a influência da localização dos terrenos para a 

realização de renda na atividade agropecuária. 

Mesmo considerando que todas as cadeias produtivas são dependentes dessa variável, 

é possível identificar, a partir de suas características da organização da produção, que algumas 

estão mais diretamente comprometidas pela localização das áreas de produção agropecuária. 

Por exemplo, a produção de suínos e aves se torna inviável em localidades muito afastadas de 

abatedouros desses animais. O transporte a longas distâncias
28

 de animais vivos pode 

comprometer a qualidade do produto, ampliar a mortandade de animais e se tornar 

economicamente onerosa a ponto de inviabilizar a atividade.  

De uma forma geral, o custo para a realização do deslocamento da produção e o tempo 

gasto para tal são as duas condições fundamentais que podem fazer com que o capitalista 

fundiário possa obter renda a partir da exploração de um determinado terreno. Os custos de 

deslocamento da produção podem se colocar como um limitador ou como impulso para a 

ocupação de um terreno. A possibilidade de realizar o deslocamento da produção com custos 

baixos, desprezando os demais elementos, potencializa a obtenção de renda da terra 

diferencial I e incentiva a ocupação de um terreno para a produção de um determinado bem. 

Assim, a instalação de um equipamento de transporte ou de beneficiadoras de bens agrícolas 

nas proximidades de uma propriedade fundiária tende a ampliar a capacidade de este terreno 

gerar renda diferencial. 

Assim como no caso da fertilidade natural, devemos considerar que o preço geral de 

produção é determinado pelo terreno com a pior situação para a produção, nesse caso, as 

parcelas que estiverem mais afastadas da unidade processadora ou em lugares que não 

disponham de vias adequadas para o transporte. 

Dentre as atividades agropecuárias, aquelas que dependem de realizar o transporte de 

forma rápida e sincronizada com a atividade industrial podem reduzir essa dependência se 

forem otimizados os sistemas de transportes e armazenamento. Um exemplo dessa situação 

vem da cadeia leiteira, que tem se beneficiado da inserção de técnicas e equipamentos capazes 

de ampliar o tempo entre a ordenha e a entrega do leite na indústria. Da mesma forma, a 

melhoria do sistema de transporte pode beneficiar a cadeia produtiva de carnes ao possibilitar 

maior eficiência no transporte de animais vivos. 

                                                 
28

 O sentido de distância adotado aqui se refere aos custos e ao tempo gasto para a movimentação de um 

determinado volume de materiais entre dois pontos. Não se trata da distância física a ser percorrida, visto que o 

modal e a infraestrutura utilizada para o transporte são capazes de tornar mais eficiente ou mais onerosa a 

movimentação das cargas. 
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A abertura de uma nova rodovia, a instalação de uma ferrovia ou um porto, e mesmo a 

recuperação dos equipamentos de infraestrutura de transportes pode representar a elevação da 

renda da terra obtida em determinados locais e provocar o movimento de intensificação de sua 

ocupação por atividades produtivas. Atualmente, a pavimentação da BR 163 (Cuiabá-

Santarém) talvez seja a obra de infraestrutura viária, no Brasil, com maior capacidade de 

incentivar movimentos de ocupação e, consequentemente, de valorização de terras devido à 

inserção de porções do espaço que até então não participavam de circuitos produtivos 

internacionais, como o da sojicultura. A composição de um sistema multimodal de logística 

ao integrar a BR 163 à navegação fluvial na bacia amazônica reduz os custos de transporte da 

produção mato-grossense de grãos e derivados para importantes mercados internacionais, 

como os da América do Norte, os europeus e alguns asiáticos (FORTUNA e COSTA, 2010; 

BERNARDES, 2005). Tal condição desperta o interesse de investidores sobre as terras ao 

longo da rodovia e promove uma corrida entre capitalistas fundiários para garantir a sua 

monopolização. 

A localização de uma parcela de terras é, sem dúvidas, portadora da capacidade de 

facilitar ou limitar a sua efetiva ocupação por uma atividade produtiva, independentemente de 

qual seja a atividade, simplesmente pelo fato de que a distância a ser percorrida no 

deslocamento dos produtos ser diretamente proporcional aos custos da operação. Na atividade 

canavieira a análise da localização como elemento capaz de ampliar ou reduzir a renda deve 

considerar a sua atuação em duas escalas distintas, como se verá a seguir. 

O estreito relacionamento entre o ciclo agrícola e o industrial na atividade 

sucroenergética torna mais complexa a análise da capacidade que o setor possui para 

remunerar o capital fundiário. A integração vertical na atividade canavieira entre os ciclos 

agrícola, industrial e comercial (as vezes alcançando a distribuição e comercialização no 

atacado e varejo) em diversas situações faz com que o capitalista industrial seja também o 

responsável pela produção agrícola. A possibilidade de considerar os custos totais de 

produção dos bens industrializados na equação econômica ao invés do custo específico do 

segmento agrícola pode criar situações nas quais a lógica econômica de um dos três ciclos não 

seja racional. O que queremos dizer com isso é que uma unidade agroindustrial 

sucroenergética pode operar com prejuízos no segmento agrícola desde que, no ciclo 

industrial seja possível a obtenção de lucro que compense economicamente tal situação. Essa 

possibilidade de operar com prejuízos em um segmento e lucros em outro pode alterar a 

lógica de remuneração do uso da terra em determinadas situações, dificultando a análise 

empírica. 
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Outra dificuldade refere-se à escala de análise. Partindo do princípio que a localização 

mais privilegiada é aquela na qual o custo de movimentação do produto seja menor, a renda 

da terra diferencial I na atividade canavieira poderia ser analisada em duas distintas escalas. 

Em uma escala mais ampla, levando em conta a circulação do produto final (etanol e açúcar), 

as maiores remunerações pelo uso da terra seriam obtidas nas terras que estivessem próximas 

aos centros de consumo ou de escoamento. 

Para ilustrar essa situação, consideraremos a cotação do etanol hidratado em Goiás e 

no estado de São Paulo. Segundo a União dos Produtores de Bioenergia (UDOP, 2015), na 

última semana de maio de 2015 o litro de etanol hidratado foi cotado a R$ 1,09 no estado de 

Goiás e a R$ 1,20 no estado de São Paulo, uma diferença de praticamente 10% em favor dos 

produtores paulistas. Quanto ao açúcar, no mesmo período, a saca de 50 kg valia R$ 50,07 na 

capital paulista e R$ 51,14 no porto de Santos. A lógica que determina as diferenças 

identificadas está relacionada à localização da área de produção em relação aos centros de 

consumo, no caso do etanol e, aos centros de escoamento, no caso do açúcar. Mesmo 

considerando que estamos falando de produtos que passam por processamento industrial, é 

necessário levar em conta que se trata de produtos derivados de um produto agrícola, a cana-

de-açúcar.  A conversão do capital industrial em renda fundiária é capaz de remunerar com 

valores maiores os terrenos melhor localizados. 

O proprietário fundiário que possua terras arrendadas para o cultivo de cana-de-açúcar 

em unidades melhor localizadas em relação aos principais centros consumidores ou a 

infraestrutura de escoamento tende a receber renda fundiária maior, seja a renda diferencial, 

seja a absoluta. 

A outra escala de análise, justamente a que adotaremos neste trabalho, refere-se ao raio 

de alcance de uma unidade agroprocessadora. As atividades industriais, invariavelmente, 

dependem da movimentação de insumos que estão afastados em relação à planta industrial. 

As fontes de energia, a matéria-prima, as máquinas, a força de trabalho e o conhecimento 

técnico necessário à realização da produção podem estar em locais que dificultam a 

organização produtiva ou, no mínimo, tornam mais oneroso o custo de produção. Assim, a 

escolha da localização da unidade industrial deve atender ao princípio básico de redução dos 

custos totais de produção. 

Para Harvey (1992) uma das características da atual fase da organização capitalista é o 

parcelamento do processo produtivo em diferentes espaços de forma a potencializar o nível de 

exploração do trabalho em cada lugar. Trata-se de uma estratégia para ampliar o nível de 

exploração do trabalho e maximizar os ganhos. A racionalidade a ser seguida é, 
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simplesmente, a do maior lucro, uma vez que o transito do capital e das técnicas necessárias 

ocorre de forma bastante intensa e rápida. Quando se trata de produtos mais complexos e 

facilmente movimentados pelo espaço, sua produção pode se realizar em tantos lugares 

quantos forem necessários no sentido de explorar de forma mais intensa a força de trabalho. 

Embora a flexibilidade na composição e circulação do capital esteja cada vez mais 

presente na atividade canavieira, ainda existem limitações a sua adoção no processo 

produtivo. A necessidade de movimentação de um grande volume de matéria prima em 

relação ao volume de produto final se coloca como a principal limitação que estabelece a 

relação entre o espaço de produção de matéria prima ao espaço do processamento industrial.  

A dependência quanto à ocupação de terrenos que estejam próximos das unidades 

produtivas ocorre em função dos custos de transporte e do tempo adequado para o 

processamento da cana após o corte. Essa dependência foi determinante para a escolha dos 

locais onde seriam instalados os primeiros engenhos do período colonial. As margens de rios 

navegáveis se tornaram uma possibilidade para viabilizar o transporte de cana, especialmente 

daquela que estava em terrenos a montante do engenho. A abertura de estradas ou a instalação 

de infraestrutura de transportes, em diversos casos, era a estratégia adotada para garantir a 

viabilidade no cultivo de cana-de-açúcar. É comum o relato de casos nos quais a saída 

encontrada foi a construção de pequenas ferrovias particulares ao longo das terras do senhor 

de engenho de forma a viabilizar o transporte da cana pelos trilhos (ANDRADE, 1994 e 

FERLINI, 1998). 

Mesmo com o avanço das técnicas e dos meios de transporte, a dependência de 

condições de logística adequadas continua a representar um sério gargalo no ciclo produtivo 

canavieiro. O volume de matéria prima a ser movimentada em relação ao volume de produtos 

finais é imensamente maior na atividade canavieira em relação ao cultivo de grãos. A relação 

no atual estágio técnico utilizado no Brasil é de cerca de 60 litros de etanol por tonelada de 

cana ou de 30 quilos de açúcar por tonelada de cana (SIFAEG, 2015). Isso, somado a 

impossibilidade de armazenamento da cana depois de colhida, faz com que exista uma 

limitação de distância entre a unidade industrial sucroenergética e os canaviais. 

Segundo as afirmações de diferentes profissionais do setor os canaviais deveriam estar 

a uma distância máxima de 50 km em relação à unidade de processamento para viabilizar 

economicamente a atividade. Considerando a afirmação como verdadeira, pode-se dizer que 

cada unidade industrial do setor tem seu próprio mundo, limitado pela distância entre as áreas 

de cultivo e a unidade agroprocessadora. 
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No jargão técnico dos profissionais que cuidam da gestão sucroenergética a distância 

dos canaviais em relação à unidade industrial é tratada a partir da identificação do “raio 

médio”. Trata-se de um indicador obtido do cálculo da média ponderada das distâncias a 

serem percorridas para transportar cada tonelada de cana das lavouras até a unidade industrial. 

Segundo o gerente de parcerias de uma unidade localizada no Sudoeste de Goiás, esse 

indicador permite avaliar os custos de transporte para a empresa e para o fornecedor e a meta 

é sempre conseguir a redução da distância a ser percorrida no transporte da cana-de-açúcar até 

a unidade industrial. O que se busca com essa estratégia é justamente se apropriar da renda da 

terra diferencial I proporcionada pelo fato de ocupar os terrenos mais próximos ao local de 

processamento.  

A distribuição dos canaviais em relação às unidades agroprocessadora segue a lógica 

da menor distância, uma vez que são raras as áreas de cultivo que estão a mais de 50 km de 

alguma unidade industrial (Fig. 13). Embora existam exceções, fica claro que as áreas de 

maior adensamento de lavouras estão justamente no entorno das unidades industriais. Apesar 

das informações contidas na Figura 13 não identificarem a qual unidade as áreas de cultivo 

estão vinculadas, de uma forma geral, seria possível aos seus proprietários auferir renda na 

atividade canavieira, seja na condição de produtor, seja na condição de arrendatário. 

Levando em conta a existência de canaviais próprios
29

 e de fornecedores, o custo com 

o transporte da cana é tratado de diferentes maneiras. Para os canaviais dos fornecedores, o 

custo de transporte é responsabilidade do fornecedor, que deve considerar o seu valor para 

compor o custo de produção e, consequentemente, a renda obtida na atividade. Dessa forma, a 

localização dos terrenos que serão utilizados para o cultivo se coloca como condição para que 

o produtor obtenha renda. Considerando que esta é a atividade econômica principal desse 

produtor, o fato de estar mais próximo ou mais distante da indústria confere a capacidade de 

obter renda da terra diferencial I, uma vez que os gastos com o transporte da cana-de-açúcar 

serão de sua responsabilidade. Considerando terrenos localizados fora do raio médio 

adequado, somente em terras com fertilidade natural acima da média seria possível obter 

renda da terra diferencial I, nesse caso, por conta da fertilidade natural do terreno que 

possibilitaria uma produtividade agrícola elevada. 

 

                                                 
29

 O que estamos tratando aqui como canaviais próprios são as lavouras na quais a agroindústria canavieira é 

responsável pelo cultivo e os tratos culturais, mesmo que as terras pertençam a terceiros.  
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Figura 13 - Goiás - Distribuição dos canaviais em relação às unidades industriais sucroenergéticas. (2014) 

 

Fonte: SIEG, 2014, CANASAT, 2014 e trabalho de campo. Org.: William Ferreira. 

Quando se trata de canaviais próprios, é necessário levar em conta que a produção de 

cana-de-açúcar não é a atividade principal, uma vez que a finalidade é a produção de etanol, 

açúcar, energia elétrica ou outros derivados. Assim, os custos de transporte contribuem para 

uma equação de custos na qual a obtenção de matéria-prima e seu transporte, embora seja 

relevante para a composição dos custos totais, pode ser compensada em outra fase do ciclo de 

produção. Em uma situação de preços elevados para os produtos finais a viabilidade 

econômica do negócio seria mantida, mesmo sendo necessário movimentar a matéria prima 
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por distâncias consideradas economicamente irracionais. Essa aparente irracionalidade na 

movimentação da cana-de-açúcar se transforma em racionalidade quando analisado todo o 

processo de produção. Assim, mesmo sendo imperativa a necessidade de reduzir as distâncias 

entre os canaviais e a unidade processadora, o limite racional de distância para o cultivo de 

cana-de-açúcar pela unidade agroprocessadora pode ser flexibilizado por conta de outras 

condições estruturais ou conjunturais que se acumulam à lógica da renda da terra. 

O que pretendemos esclarecer aqui é que mesmo sendo fortemente dependente da 

localização, a racionalidade econômica no cultivo de cana-de-açúcar está condicionada a 

outras variáveis, situação que revela a fragilidade do argumento de diversos entrevistados ao 

estabelecer o limite padrão do raio médio em 50 km. Tal argumentação não se mostra sólida o 

suficiente diante dos dados coletados em campo referentes à distribuição dos canaviais em 

relação às unidades industriais.  

A figura 14 demonstra a evolução da ocupação das terras para o cultivo de cana-de-

açúcar destinada a Raízen Centro Oeste no período entre 2011 e 2015. Através dela é possível 

identificar que no ano de 2011, algumas áreas de cultivo estão localizadas em posições que 

não atendem a lógica econômica de ocupação de terrenos mais próximos à unidade. Segundo 

um diretor da empresa afirmou em entrevista, a opção por manter canaviais a mais de 100 km 

de distância, neste caso, se deve a duas condições que não estavam na programação de 

instalação desta unidade. 

A primeira delas é a paralisação do projeto de expansão em Goiás, que visava a 

construção de mais duas unidades agroprocessadoras, uma no município de Montividiu e 

outra no município de Paraúna. Como forma de viabilizar a implantação dos projetos, a 

empresa deu início à formação de canaviais nas proximidades dos locais onde seriam 

instaladas as novas unidades industriais.  Diante da não instalação das novas unidades, a 

matéria prima desses canaviais foi processada na unidade localizada no município de Jataí, 

sendo necessário para tal, transportar a cana por distância superior a 100 km. 

A segunda condição apontada pelo entrevistado se refere a dificuldades para arrendar 

terras e contratar fornecedores nas imediações da unidade em funcionamento. Trata-se de uma 

região ocupada densamente por atividades do cultivo de grãos e do complexo carnes, nas qual 

existe certa resistência dos proprietários em negociar com a empresa para o arrendamento ou 

para se tornarem fornecedores. Nesse caso, o que se observa é que o espaço herdado 

(SANTOS, 2006), embora apresente características de fertilidade, clima e declividade 

adequadas ao cultivo de cana-de-açúcar, se coloca como obstáculo a sua ocupação por se 

encontrar sob domínio de atores vinculados as cadeias grãos/carnes. Neste caso, a resistência 
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imposta, principalmente por sojicultores, forçou a empresa, no primeiro momento, a ampliar 

seu raio de atuação para conseguir matéria prima. 

Atualmente a estratégia adotada pela empresa continua tendo como foco reduzir as 

distâncias entre os canaviais e a planta industrial. Para alcançar tal objetivo, a prioridade 

estratégica foi dispensar áreas de arrendamento que estavam mais distantes da unidade (Fig. 

14C) e contratar áreas mais próximas (Fig. 14D). A comparação da disposição entre as áreas 

contratadas e as dispensadas no período permite visualizar claramente a tentativa de reduzir a 

distância entre a unidade e os canaviais. 

Figura 14 - Localização e Distribuição de terras de fornecedores e arrendatários da Raízen Centro Oeste. 

2011/2015 

 

Fonte: SIEG (2015), Raízen (2015), trabalho de campo e entrevistas. Org. SILVA, W. S. 
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O movimento em questão ilustra a dependência que a atividade canavieira mantém de 

ocupar terras melhor localizadas em relação à unidade industrial. No caso da unidade em 

questão o fato de não contar com cultivo em terras próprias facilita a realização do movimento 

de substituição de áreas de cultivo. A unidade conta apenas com as modalidades 

arrendamento (parcerias) e fornecimento, assim, o final de um ciclo de cultivo marca o fim de 

alguns contratos e a possibilidade de que a unidade encerre o cultivo nessas áreas em 

detrimento de outras melhor localizadas.  

O movimento de substituição de áreas mais afastadas por outras mais próximas se 

justifica pelo custo da movimentação da cana-de-açúcar entre a lavoura e a indústria. Como 

forma de ilustrar a influência da distância para a rentabilidade econômica no cultivo de cana-

de-açúcar, foi elaborado um quadro a partir de dados referentes ao custo de produção, de 

transporte e o preço médio de venda. Quando confrontados os dados referentes a receita 

líquida na atividade de produção de cana-de-açúcar em função do custo de transporte (Quadro 

08) é possível identificar a importância dessa variável para a ocupação das terras por 

canaviais. As informações referentes aos custos de transporte foram fornecidas por um grupo 

empresarial sucroenergético que possui três unidades processadoras no centro-norte do estado, 

enquanto que os dados relativos ao custo operacional e o preço de venda foram fornecidos 

pela Federação de Agricultura do Estado de Goiás (FAEG, 2015) e representam preços 

médios para o estado.  

Quadro 8 – Renda diferencial I em função do custo de transporte de cana-de-açúcar - R$/ton. 

Distância a 

ser percorrida 

(km) 

Faixas 

selecionadas 

Custo 

Transp.* 

(R$/ton.) 

Custo 

operacional** 

(R$/ton.) 

Custo 

operacional** 

+ Lucro médio 

(20%) R$/ton. 

(Sem transp.) 

Custo 

operacional 

+ Lucro 

médio + 

Custo de 

transp. 

(R$/ton.) 

Preço de 

venda** 

R$/ton. 

Renda 

diferencial I 

originada da 

localização 

(R$/ton.) 

Renda 

diferencial I 

originada da 

localização 

(R$/ha.) 

0 a 5 2,84 47,49 56,99 59,83 64,56 4,73 392,59 

6 a 10 3,03 47,49 56,99 60,02 64,56 4,54 376,82 

26 a 30 6,92 47,49 56,99 63,91 64,56 0,65 53,95 

46 a 50 11,53 47,49 56,99 68,52 64,56 - 3,96 -328,68 

66 a 70 14,87 47,49 56,99 71,86 64,56 -7,30 -605,90 

76 a 80 16,69 47,49 56,99 73,68 64,56 -9,12 -756,96 

96 a 100 21,86 47,49 56,99 78,85 64,56 - 14,29 -1.186,07 

* Tabela de custos de transporte fornecida por uma unidade industrial goiana, valores vigentes em 2014. ** 

Considerando a produtividade média ao longo do ciclo de cinco cortes de 83 ton/ha e ATR médio de 130 kg/ton. 

Valores vigentes em fev. 2015. 

Fonte: FAEG, 2015. Org. do autor. 

Os resultados do confronto dessas informações são reveladores quanto à importância 

da distância a ser percorrida entre o canavial e a indústria na composição da renda da terra. 

Considerando terrenos com fertilidade idêntica e os parâmetros adotados pelos informantes, o 
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limite racional de distância para a realização da produção estaria próximo de 30 km, uma vez 

que a renda diferencial I derivada da localização para canaviais a esta distância seria de R$ 

53,95/hectare. Os canaviais localizados a distâncias maiores não seriam capazes de gerar 

renda diferencial I derivada da localização, visto que os custos de transporte comprometeriam 

o lucro médio.  

Tomando como verdadeira a situação de que os piores terrenos (utilizados para o 

cultivo dentro da racionalidade econômica) quanto à localização estão na faixa de 26 a 30 km, 

aqueles que se situam nas faixas entre 0 e 5 km e 6 e 10 km obteriam como renda adicional, 

R$ 392,59 e R$ 376,82/hectare, respectivamente. Ainda considerando os dados do quadro 8, é 

possível identificar que nos terrenos localizados na faixa de 76 a 80 km, além de não ser 

possível auferir renda diferencial I, o lucro médio seria consumido pelos custos de transporte, 

uma vez que o custo operacional seria de R$ 47,49/ton. e a receita líquida, considerando o 

custo de transporte seria de R$ 47,87/ton. Os dados apresentados, mesmo hipotéticos, 

permitem perceber que existe um limite econômico imposto pela distância a ser percorrida no 

transporte da cana-de-açúcar. No entanto, é necessário levar em conta que, empiricamente, 

foram identificados, casos de canaviais localizados a mais de 100 km de distância das 

unidades sucroenergéticas nas duas Regiões produtivas analisadas. 

De acordo com a lógica racional capitalista, os terrenos localizados a distâncias 

inferiores a 30 km tendem a ser priorizados para a produção de cana-de-açúcar, em detrimento 

daqueles mais distantes, uma vez que são capazes de proporcionar maior renda a seus 

proprietários ou arrendatários. Consequentemente, essas terras tendem a ser mais valorizadas 

justamente pela capacidade de oferecer renda a quem as detém. 

Os casos identificados de canaviais localizados a grande distância da unidade 

industrial se explicam por diferentes condições, normalmente conjunturais. Há alguns casos 

de terras arrendadas pelas unidades sucroenergéticas em localidades estratégicas para impedir 

a entrada de concorrentes. Na ocasião do surto de abertura de novas unidades em Goiás, entre 

2005 e 2008, os atores do setor buscaram demarcar seus territórios de interesse, as vezes, em 

localidades afastadas da unidade industrial, arrendando terras para o cultivo de cana-de-

açúcar. Na tentativa de ocupar os territórios, antes de seus concorrentes, empresas ampliaram 

o raio médio de seus canaviais, mesmo que isso representasse gasto adicional no transporte da 

cana. 

Para o fornecedor de cana, o fato de estar mais afastado da unidade industrial se torna 

um obstáculo mais robusto, visto que os custos de transporte correm por conta do fornecedor. 

Apesar disso, empiricamente foi possível identificar casos de fornecedores localizados a mais 
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de 80 km da unidade industrial localizada no município de Itapaci, no centro-norte do estado. 

O fato de estar a uma distância que excede o limite racional de localização pode encontrar 

justificativa em condições particulares na relação entre indústria e fornecedor. O referido 

fornecedor possui cerca de dois mil hectares cultivados e se configura no principal fornecedor 

da unidade. Nesse caso, o volume de matéria prima garantida a unidade industrial representa 

um diferencial que beneficia o fornecedor. Um gestor da unidade justificou assim a situação: 

“Fica muito caro movimentar o maquinário de colheita para atender pequenas parcelas. É 

mais vantajoso reduzir a quantidade de viagens que fazemos com esse equipamento e atender 

áreas maiores, mesmo as mais distantes.” (Entrevista realizada em set. 2014 com o Sr. 

Emanuel Augusto de Lima Silva. Supervisor de Parcerias Agrícolas e Fornecedores de Cana 

do Grupo Farias). Mesmo não sendo explícito, a sua fala sugere que o fornecedor em questão 

pode receber algum tipo de benefício adicional pela sua escala de produção. Assim, um novo 

elemento seria adicionado a equação que define a renda da terra na atividade sucroenergética, 

o volume de terras disponíveis ao cultivo. 

É necessário ressaltar que na região onde se localiza a unidade em questão há o 

predomínio de pequenas propriedades e da agropecuária familiar. A malha fundiária muito 

fragmentada se coloca como um impedimento à formação de grandes canaviais contínuos, 

uma vez que diversos proprietários não se convencem de que arrendar suas terras para o 

cultivo de cana-de-açúcar é um negócio viável a um produtor familiar. 

Outras possíveis explicações para a existência de canaviais espalhados por um raio de 

distância teoricamente irracional estão ligadas a obtenção de produtividade agrícola acima do 

padrão utilizado teoricamente (83 ton/ha) ou a concentração de Açúcares Totais Recuperáveis 

(ATR) acima da média adotada (130 kg/ton). Especificamente quanto à concentração de ATR, 

os números demonstram que na última safra a média estadual alcançou 138,5 kg/ton 

(SIFAEG, 2015). Considerando apenas o ganho adicional na concentração de ATR em 

relação ao padrão utilizado, seria adicionado à renda do produtor fornecedor cerca de R$ 

300,00 por hectare de cana colhida. Esse rendimento superior à média pode viabilizar 

economicamente os canaviais mais afastados. 

Os dados e informações apresentadas contribuem para consolidar a ideia de que a 

renda na atividade agrícola canavieira está condicionada a localização dos canaviais em 

relação à unidade agroprocessadora. Além disso, na escala regional, quanto melhor a 

localização da unidade processadora em relação aos centros de consumo e distribuição, maior 

é a possibilidade de que o proprietário fundiário amplie a sua renda. As condições 

identificadas permitem afirmar que existe um limite para a ocupação de terras pela atividade 
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canavieira, embora não seja possível, a partir dos dados, identificar com exatidão a distância 

ideal, ou no jargão profissional, o ‘raio médio’. 

Os dados apresentados, associados às considerações tecidas nos permitem afirmar que 

o estabelecimento de limites de distância entre o canavial e a indústria para garantir a 

racionalidade econômica da produção de cana-de-açúcar é um argumento relevante, embora 

seja particular em cada unidade processadora e em cada área, visto que depende de um 

conjunto de variáveis que vai além do custo de transporte e da fertilidade do solo. A disputa 

intercapitalista entre a cadeia canavieira e a de grãos/carne é um desses fatores capazes de 

distorcer o movimento de ocupação das terras pela lógica da renda diferencial e proporcionar 

a ocupação de terrenos que, em condições normais, não deveriam ser inseridos no circuito 

produtivo canavieiro. 
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5. AS ESTRATÉGIAS DE CONTROLE FUNDIÁRIO NA ATIVIDADE 

CANAVIEIRA 

 

Inicialmente, é necessário retomar a ideia de que, para efeito de análise, as unidades 

sucroenergéticas foram classificadas a partir do modelo de gestão adotado e do nível de 

tecnificação nas operações de produção agrícola e industrial. Admitimos que, em função da 

complexidade e da amplitude das operações realizadas na cadeia canavieira, a diversidade de 

combinações entre o modelo de gestão e o grau de tecnificação dificulta a identificação de 

perfis capazes de delimitar grupos homogêneos dentre as unidades sucroenergéticas. Apesar 

da dificuldade metodológica, defendemos que é coerente a classificação das unidades 

localizadas no estado de Goiás em dois grupos distintos, as unidades brownfield e as unidades 

greenfield, conforme tratado anteriormente.  

Também é necessário levar em conta que a atividade sucroenergética se enquadra, 

historicamente, no grupo de atividades que mantém a verticalização dos ciclos agrícola, 

industrial e comercial como uma de suas mais fortes características. Nesse modelo, no qual o 

capitalista industrial é o mesmo capitalista agrícola e o proprietário de terras, ocorre o 

processo de territorialização do capital monopolista, ou a territorialização do monopólio. 

Neste caso, o processo especificamente capitalista se instala, a reprodução 

ampliada do capital desenvolve-se na sua plenitude. O 

capitalista/proprietário da terra embolsa simultaneamente o lucro da 

atividade industrial e da agrícola (da cultura da cana, por exemplo) e a renda 

da terra gerada por esta atividade agrícola. A monocultura implanta-se e 

define/caracteriza o campo, transformando a terra num ‘mar’ de cana, de 

soja, de laranja, de pastagem, etc. (OLIVEIRA, 2006, p. 34). 

A forma histórica de controle da terra adotado pelas atividades que se encaixam neste 

modelo é, prioritariamente, a propriedade. A atividade sucroenergética talvez seja a que tenha 

conservado essa característica pelo mais longo período no Brasil, uma vez que ela a 

acompanha desde o século XVI. 

Ainda é necessário levar em conta que as recentes adequações pela quais a atividade 

sucroenergética tem passado são capazes de alcançar as estratégias de dominação utilizadas 

pelos atores desse segmento. O movimento de ocupação de novos espaços, especialmente no 

Centro Oeste do país, a entrada de capital oriundo de outros segmentos produtivos e a adoção 

de práticas organizacionais compatíveis com o regime de acumulação flexível (HARVEY, 

1992) estão entre os principais fatores que contribuem para que as estratégias de dominação 

do território pelo capital sucroenergético sejam alteradas. 
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O movimento de alteração em questão não está livre de contradições. Se de um lado a 

necessidade de tornar a estrutura produtiva mais flexível e pronta a atender possíveis 

reorientações de investimentos sugere que a propriedade de terras deixe de ser a forma 

prioritária de controle sobre esse recurso, de outro o capital sucroenergético avança na 

aquisição de terras, inclusive ocupadas e destinadas a outras cadeias produtivas. Para tal, se 

organiza de forma a participar do mercado de terras através de empresas subsidiárias criadas 

especificamente com essa finalidade: adquirir terras com potencial de valorização.  

A esse quadro ainda é necessário considerar que a ampliação ou a inserção da 

atividade canavieira nestes espaços é capaz de ampliar a demanda por terras e, 

consequentemente, de inflacionar o mercado de arrendamentos e de venda de terras nas áreas 

de expansão.  

O conjunto das condições postas até aqui atua de forma direta na determinação da 

estratégia do capital sucroenergético para garantir a continuidade do controle sobre a 

totalidade do processo produtivo. A desvinculação entre a produção agrícola e a industrial no 

setor não dá sinais de que vá acontecer, uma vez que as unidades sucroenergéticas mantém o 

controle sobre a produção agrícola, mesmo que não seja em terras próprias, como 

historicamente fez o setor. Buscaremos identificar as mudanças na estratégia de controle sobre 

o recurso terra entre os grupos empresariais no recorte espacial analisado e as consequências 

para a estrutura fundiária destes locais. Antes disso, trataremos de alguns aspectos 

relacionados à propriedade da terra no Brasil e algumas mudanças de ordem jurídica e 

comercial que influenciam nesta questão. 

 

5.1.  A propriedade da terra no Brasil 

 

Partimos da premissa que a terra é um fator natural desprovido de valor, uma vez que 

não é resultado do trabalho humano (MARX, 1975; MARTINS, 1990; OLIVEIRA, 1992). 

Apesar de não ser fruto do trabalho, mesmo antes do advento do capitalismo ela foi capaz de 

gerar renda àqueles que detinham o seu monopólio através da cobrança de um tributo em 

trabalho, em espécie ou em dinheiro para que outras pessoas pudessem utilizá-la. Essa renda 

de monopólio, embora seja vista como uma irracionalidade no modo capitalista de produção 

foi não apenas preservada, mas aprimorada de forma que toda a sociedade pague ao 

proprietário de terras uma fração da mais valia social (MARTINS, 1990). 
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O controle e a propriedade estatal das terras brasileiras durante mais de três séculos 

não foi capaz de impedir a concentração de terras. A alguns membros da sociedade colonial 

era concedido o direito de posse e exploração, de acordo com a determinação da Coroa 

portuguesa, baseada na quantidade de escravos que poderiam ser colocados a trabalhar nelas. 

O valor estava contido no escravo e não na terra. 

Nesse sentido, o principal capital do fazendeiro estava investido na pessoa 

do escravo, imobilizado como renda capitalizada, isto é, tributo antecipado 

ao traficante de negros com base numa probabilidade de ganho futuro. O 

fazendeiro comprava a capacidade do escravo criar riqueza. De fato, a terra 

sem trabalhadores nada representava em termos econômicos; enquanto isso, 

independentemente da terra, o trabalhador era um bem precioso. 

(MARTINS, 1990, p. 26) 

Ter escravos se colocava como condição fundamental para ter posse de terra, uma vez 

que este era a fonte de trabalho e também a fonte de capital por ser a garantia de empréstimos 

realizados pelo fazendeiro. Se possuir escravos se colocava como condição mais importante 

que possuir terras, esta condição começou a ser alterada com os primeiros sinais de que 

ocorreria a abolição do trabalho escravo. 

A transformação em questão buscava encontrar alguma forma de fazer com que a 

função de renda capitalizada, antes depositada no trabalho escravo, encontrasse outro 

equivalente. Para Martins (1990) a solução para o capital foi encontrada na estratégia de 

controlar o acesso a terra, em transferir a renda capitalizada do trabalho para a terra. “A renda 

capitalizada no escravo transformava-se em renda territorial capitalizada: num regime de 

terras livres, o trabalho tinha que ser cativo; num regime de trabalho livre, a terra tinha que ser 

cativa” (p. 32). 

A promulgação da Lei de Terras, em 1850, contribui juridicamente para a construção 

desse novo contexto ao transformar a terra em mercadoria. A partir dai somente quem pudesse 

pagar pela terra poderia ser proprietário. Essa exigência fomentou a grilagem como forma de 

garantir a ocupação de terras devolutas e a posterior legalização através de estratégias que 

incluíam a contratação de jagunços e o pagamento de suborno a agentes cartorários e 

autoridades locais. Mesmo com a promulgação da Lei de Terras, a transformação da terra em 

mercadoria e a sua utilização como garantia de empréstimos bancários somente viria a se 

consolidar ao findar o século XIX. 

O que em 1880 era apenas uma especulação teórica, tendo em vista um 

substituto para as hipotecas feitas sobre os escravos, vinte anos depois era 

realidade: a terra havia alcançado alto preço, assumindo plenamente a 

equivalência de capital, sob a forma de renda territorial capitalizada. 

(MARTINS, 1990, p. 68) 
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A transformação da terra em capital, embora seja a principal causa da perpetuação da 

concentração fundiária observada no período histórico anterior a abolição da escravatura, não 

se constitui na única causa. 

A ação estatal sobre o ordenamento fundiário nunca foi capaz de criar ambiente 

institucional capaz de democratizar o acesso a terra, condição que também está na raiz dos 

problemas agrários no país, de acordo com a leitura realizada por Caio Prado Jr. (PLATA e 

REYDON, 2006). Sob esse ponto de vista, os problemas quanto ao acesso a terra, pela grande 

massa de despossuídos e excluídos do meio rural, seria uma consequência direta do 

desenvolvimento do capitalismo e não um resquício do regime feudal. A concentração 

fundiária e a consequente monopolização dos recursos naturais por um pequeno grupo de 

proprietários rurais em detrimento daqueles que trabalham e vivem da terra são, também, 

consequências imediatas do histórico posicionamento adotado pelo poder público.  

Frente à histórica incapacidade estatal de fomentar a distribuição mais igualitária da 

terra no país e considerando o período mais recente do desenvolvimento das forças produtivas 

e das relações capitalistas no Brasil e no mundo, Stedile (2013), considera que é necessário 

levar em conta as estratégias de apropriação dos recursos naturais, inclusive da terra, por 

grandes corporações em uma escala mais ampla para que se compreenda a atual fase. 

Construiu-se uma aliança maquiavélica nos países do sul entre os interesses 

dos grandes proprietários de terra, latifundiários e fazendeiros capitalistas 

crioulos e as empresas transnacionais. Essa aliança está impondo o modo de 

agricultura industrial de forma muito rápida e concentrando a propriedade da 

terra de forma assombrosa. Está destruindo e inviabilizando a agricultura 

camponesa e despovoando o interior de nossos países. Nesse modo de 

agricultura, usam-se agrotóxicos e mecanização intensiva, que expulsa a mão 

de obra e provoca a migração de grandes contingentes da população rural. 

(STEDILE, 2013, p. 26) 

 O autor considera que o processo de concentração fundiária é resultado de uma 

articulação entre capitalistas de diferentes setores e de diferentes origens. O contexto descrito 

combina os três elementos que temos tentado levantar enquanto responsáveis pelas alterações 

nas estratégias de controle do recurso terra pelos agentes da agroindústria sucroenergética: a 

entrada de capital externo ou de outros segmentos produtivos, o avanço das técnicas e a 

inserção desta atividade no regime de acumulação flexível. Uma das consequências mais 

perversas desse movimento é a subordinação do camponês e a necessidade de que seja 

intensificada a sua luta pela existência (CALAÇA, 2014).  

Seja pela propriedade, seja por outras modalidades de relação com a terra, o fato é que 

interessa ao capital, inclusive ao canavieiro, estabelecer controle sobre esse recurso de forma 

a garantir a apropriação da renda da forma mais intensa possível. 
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O quadro em questão é reforçado pela manutenção da histórica incapacidade, talvez 

desinteresse, estatal de exercer efetivo controle sobre a propriedade da terra. O (des) controle 

estatal sobre a estrutura fundiária brasileira abriu caminho para que a concentração fundiária 

no Brasil alcançasse índices elevados e continua a permitir o movimento de apropriação da 

terra por um número reduzido de agentes. A falta de capacidade de controlar a estrutura 

fundiária e mesmo as informações a respeito da propriedade da terra no país pode ser 

identificada quando se avalia os mecanismos que teoricamente deveriam permitir ao Estado 

acompanhar as alterações sobre a propriedade da terra, inclusive a participação de capital 

estrangeiro na aquisição de terras.  

Quanto aos mecanismos de acompanhamento e de governança fundiária, a mais 

recente tentativa de estabelecer controle sobre a estrutura fundiária pelo Estado foi a 

promulgação da Lei 10.267/2001. O conjunto de ações previstas na referida lei tem por 

objetivo principal criar mecanismos estatais de acompanhamento da propriedade da terra. 

Dentre as principais ações previstas, se destacam: o estabelecimento do Cadastro Nacional de 

Imóveis Rurais (CNIR); a obrigatoriedade do georreferenciamento dos imóveis rurais como 

condição necessária para realizar venda ou parcelamento da propriedade; e a obrigatoriedade 

de comunicação pelos agentes cartorários de qualquer alteração relacionada à propriedade de 

imóveis rurais ao órgão competente. O efetivo funcionamento destes mecanismos deveria ser 

capaz de eliminar práticas como a grilagem, a sobreposição de propriedades e a indefinição de 

limites físicos e das responsabilidades legais quanto aos imóveis rurais. Apesar de ter sido 

promulgada no ano de 2001, a sua efetiva atuação encontra, ainda hoje, sérios limites. 

O Cadastro Nacional de Imóveis Rurais ainda não foi implementado. Somente no mês 

de junho de 2015 foi firmado o acordo entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA) e a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) para assegurar a sua 

implantação (INCRA, 2015a). A previsão é de que somente no ano de 2016 ele comece a 

funcionar. 

O georreferenciamento dos imóveis rurais deveria ser realizado de acordo com os 

parâmetros estabelecidos pelo INCRA e obedecer aos prazos fixados de acordo com o 

tamanho da propriedade. A tabela de prazos foi elaborada de forma escalonada e progressiva, 

iniciando pelos maiores imóveis e alcançando a totalidade dos imóveis rurais no ano de 2011. 

Em função de uma série de questões, inclusive técnicas, o cronograma foi alterado de forma a 

ampliar os prazos para a realização do georreferenciamento. Pelos novos prazos estabelecidos 

pelo Decreto nº 7.620, de 21 de novembro de 2011 (BRASIL, 2011) o georreferenciamento 

somente se completará no ano de 2023. 
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Até a metade do mês de agosto de 2015 o total de imóveis georreferenciados e 

certificados, no país, chegou a 74.195 (INCRA, 2015b). No estado de Goiás esse número era 

de 8.269, o que representa menos de 5% dos imóveis rurais no estado. Considerando o baixo 

índice alcançado, é possível afirmar que essa ferramenta de gestão da estrutura fundiária ainda 

não alcançou condições adequadas para atender as finalidades para as quais foi criada. 

Quanto à obrigatoriedade de que os cartórios façam a comunicação ao INCRA de 

todas as alterações ocorridas nas matrículas imobiliárias decorrentes de mudanças na 

titularidade, o objetivo é o de que o INCRA realize a organização e a atualização de um banco 

de dados que contemple a totalidade destas operações. A situação encontrada a respeito dessa 

ação demonstra a precariedade das condições dos recursos materiais e humanos nos órgãos 

estatais, neste caso, na Superintendência Regional do INCRA. Os cartórios enviam 

mensalmente os relatórios de notificação exigidos pela Lei 10.267 a Superintendência do 

INCRA em Goiás, no entanto o órgão não conta com estrutura física e com funcionários em 

quantidade suficiente para realizar o processamento das informações recebidas e o 

arquivamento do material recebido. Segundo o chefe da divisão de Ordenamento da Estrutura 

Fundiária da Superintendência Regional do INCRA em Goiás, Sr. Gilson Oliveira Filho, o 

material recebido mensalmente dos cartórios é acondicionado em caixas e depositado sem 

nenhum processamento, classificação ou interpretação das informações pelo fato do órgão não 

dispor de estrutura física e de funcionários para realizar essa tarefa. Ele alega que a Lei 

10.267 criou novas responsabilidades para o proprietário rural, para os cartórios e para o 

INCRA, no entanto, não foi provido o aparelhamento técnico e material dos órgãos públicos 

para que a obrigatoriedade fosse cumprida. 

As informações acima sugerem que a Lei 10.267, apesar de estar promovendo a 

construção de bases de dados e sistemas de gerenciamento da estrutura fundiária, ainda não 

alcançou a efetividade das ações capazes de fazer com que o Estado e a sociedade tenham 

clareza quanto à estrutura fundiária brasileira. 

A margem do controle estatal sobre a estrutura fundiária vem sendo fortalecido o 

movimento de concentração fundiária através da atuação de empresas e fundos de 

investimentos, inclusive internacionais. O interesse maior desses grupos (Quadro 9) é 

controlar vastas extensões, especialmente nas áreas de fronteira agrícola, e se beneficiar da 

valorização das terras convertidas para a atividade agrícola. Esse modelo de negócio foi 

batizado pelo mercado com o sugestivo nome de ‘desenvolvimento de terras agrícolas’. 

Embora existam formas de atuação distintas entre elas, basicamente a ideia é adquirir terras de 

pastagens ou de cobertura vegetal natural e implantar a atividade agrícola, além de dotar de 
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certa infraestrutura e, posteriormente, vender essas áreas a preços mais elevados ou arrendar 

para terceiros. As principais empresas que atuam nesse segmento de negócios no país têm 

priorizado as áreas de cerrado da região conhecida como MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, 

Piauí e Bahia), embora também atuem em outros estados, inclusive em Goiás. 

Quadro 9 - Principais grupos empresariais no mercado brasileiro de terras (2015). 

Grupo Localização 
Part. 

Internacional (%) 

Área 

própria 

(mil ha) 

Área 

arrendada 

(mil ha) 

Área 

total (mil 

ha) 

SLC AGRÍCOLA 
MA – PI – BA – GO 

– MT - MS 
12 308,2 75,9 384,1 

RADAR 
SP – GO – MA – PI 

– MT – MS – MG – 

TO – BA 

62,3 230 - 230 

V - AGRO MT – BA – PI 11,2 89,01 135,2 224,21 

TIBA AGRO MATOPIBA 45 210 - 210 

BRASIL AGRO 
MA – PI – BA – MG 

– GO – MT – MS 
60 201,8 - 201,8 

INSOLO 

AGROINDUSTRIAL 

S/A 

PI 0 117,2 - 117,2 

MULTIGRAIN MA - MG – BA ? 100 - 100 

AGRIFIRMA BA 100 71,3 5,9 77,2 

AGREX DO BRASIL MA – PI – TO – GO 80 70 - 70 

SOLLUS CAPITAL MATOPIBA 

Los Grobo, 

Touradji capital 

management 

28,7 - 28,7 

CERRADINHO 

TERRA 
SP 0 7  7 

Fonte: AGRIFIRMA (2015), AVICULTURA INDUSTRIAL (2015), SOLLUS CAPITAL (2015), SLC 

AGRÍCOLA (2015), BRASIL AGRO (2015), V-AGRO (2015), INSOLO (2015), AGREX (2015), COSAN 

(2015), CERRADINHO TERRA (2015), IHU UNISINOS (2015), MULTIGRAIN (2015). Org. SILVA, W. F. 

A SLC Agrícola é o grupo deste segmento de negócios que controla mais terras até o 

presente momento. O grupo possui propriedades com produção consolidada que são utilizadas 

com a finalidade de explorar a atividade agrícola e a valorização das terras. Através da 

subsidiária SLC LandCo, criada a partir da associação com o grupo de investimentos Valiance 

Asset Management Limited (Reino Unido), o modelo de negócios a ser explorado consiste na 

“aquisição de terras brutas para transformação e venda” (SLC, 2015). Segundo os dados 

publicados pela empresa, os custos de aquisição de terras brutas no Cerrado ficavam entre 

US$ 1,6 a US$ 2,4 mil por hectare; a remoção da vegetação nativa e a sistematização do solo 

para o cultivo tem custo entre US$ 1,1 e US$ 1,6 mil por hectare; e o valor de venda da 

propriedade em fase de produção varia entre US$ 5 e US$ 6 mil por hectare (SLC, 2015). 

A atuação destes grupos dá início a um movimento de verticalização da estrutura 

produtiva no segmento de grãos que foge do padrão tradicional do setor, no qual ocorre a 

monopolização do território (OLIVEIRA, 1992). No modelo tradicional de exploração 
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capitalista de grãos as fases industrial e comercial estão separadas da fase agrícola. O 

capitalista agrícola não é o mesmo capitalista industrial e comercial. As tradings que 

dominam esse segmento não são produtoras de grãos, embora tenham o controle da circulação 

dessas commodities e, consequentemente do mercado. 

No modelo organizacional encontrado em alguns dos grupos empresariais listados no 

quadro 9 ocorre a integração de diferentes fases da produção e o mesmo capital comanda a 

produção de insumos e maquinários, as atividades agrícolas, o beneficiamento e/ou 

armazenamento e a comercialização, utilizando, se necessário, subsidiárias para isso. Não 

basta a estes capitalistas o controle e a exploração de apenas uma etapa específica do ciclo 

produtivo, mas de praticamente todo ele, bem como da terra. O capital financeiro aplicado 

neste segmento produtivo não se limita a explorar a produção de gêneros agrícolas, ele 

alcança todas as fases possíveis envolvidas na atividade, desde o financiamento até a 

distribuição, passando pela propriedade da terra e transformando esta em um ativo financeiro. 

É a materialização de estruturas e formas de organização do capital capazes de atender aos 

preceitos do regime de acumulação flexível descritos por Harvey (1992). 

Os grupos V-Agro, Brasil Agro e SLC Agrícola representam esse modelo de negócio 

no qual a terra passa a ser considerada claramente como um ativo. Isso significa dizer que 

dentre as diferentes atividades econômicas realizadas pelos grupos empresariais, soma-se o 

chamado “desenvolvimento de terras agrícolas” (SLC AGRÍCOLA, 2015). Considerando os 

valores médios publicados por este último, a cada hectare de terra a ser “transformada” o 

investimento total é de US$ 3,4 mil, incluindo a aquisição e a abertura, e o valor de venda 

US$ 5,5 mil. Os números demonstram que o modelo de negócios adotado é bastante rentável, 

mesmo se não for considerada a receita com a atividade agrícola anterior a venda da terra. 

Embora o foco principal deste capital sejam áreas de fronteira agrícola, especialmente 

na atividade de produção de grãos, três dos grupos listados no quadro 9 mantêm vinculação de 

diferentes naturezas com a atividade sucroenergética: o grupo Brasil Agro, a Cerradinho 

Terras e a Radar. 

O grupo Brasil Agro foi criado no ano de 2006 com o objetivo de operar no mercado 

de terras através da aquisição, desenvolvimento das terras e venda. É o ciclo que tem sido 

chamado pelos agentes do mercado financeiro de desenvolvimento de terras agrícolas. O 

resultado financeiro dessa atividade se realiza através da apropriação da renda absoluta, 

embora ocorra também a apropriação de renda diferencial. A exploração da renda absoluta 

ocorre a partir da monopolização da propriedade rural em determinadas circunstâncias 

favoráveis, como por exemplo, a compra de propriedades rurais subutilizadas ou não-
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produtivas. Após a aquisição, ocorre a realização de investimentos na correção do solo, 

instalação de infraestrutura e plantio. A aplicação do pacote tecnológico mais eficiente 

economicamente para cada área permite que essas terras se tornem produtivas e alcance valor 

de revenda superior ao investimento realizado na aquisição e “transformação” (RADAR, 

2015). 

Outra condição analisada pelos investidores é a localização da propriedade em relação 

aos principais modais de transporte em funcionamento ou projetados. “Buscamos, também, a 

aquisição de propriedades rurais cujo valor acreditamos que possa ser maximizado pela 

proximidade de infraestruturas, tais como logística, centros de distribuição, estruturas de 

armazenagem e polos consumidores” (BRASIL-AGRO, 2015).  

As características naturais e de localização do terreno adquirido se soma a realização 

de investimentos para ampliar a capacidade de produção da terra. Segundo os dados 

divulgados pela empresa que atua em sete estados brasileiros e no Paraguai com o mesmo 

modelo de negócios. Das propriedades localizadas no Brasil (Quadro 10) observa-se a 

existência de certa diversificação quanto às atividades desenvolvidas.  

Quadro 10 - Portifólio de propriedades rurais do grupo Brasil Agro no Brasil. Agosto/2015 

Atividade 
Área 

(ha) 
Localização 

Situação 

(Agosto/ 

2015) 

Investimentos* 

(Milhões de 

R$) 

Preço de 

venda 

ou valor 

atual 

(Milhões 

de R$) 

Renda 

absoluta 

(Milhões 

de R$) 

Renda 

absoluta/ha 

(Mil R$) 

Grãos 31.606 Jaborandi/BA A venda 65,2 247,1 181,9 5,8 

Grãos 37.182 Correntina/BA A venda 61,8 221,7 159,9 4,3 

Grãos 27.745 
Baixa Grande 

Ribeiro/PI 
Vendida 63,5 270 206,5 7,4 

Grãos 4.957 
Baixa Grande 

Ribeiro/PI 
Vendida 11 37,4 26,4 5,3 

Grãos 14.359 
Tasso 

Fragoso/MA 
Vendida 52,9 75 22,1 1,5 

Floresta 24.247 Januária/MG A venda 22 29,1 7,1 0,3 

Pastagem 17.799 Baianópolis/BA A venda 29,8 47 17,2 1,0 

Cana 5.186 
Alto 

Taquari/MT 
A venda 33,3 109,8 76,5 14,8 

Cana 2.022 Maracaju/MS Vendida 10,1 22 11,9 5,9 

Cana 2.433 
Chapadão do 

Céu/GO 
Vendida 10,3 26 15,7 6,5 

Cana 8.124 Mineiros/GO A venda 57,5 172,3 114,8 14,1 

Cana 394 Mineiros/GO Vendida 3,8 10,3 6,5 16,5 

Cana 1.164 Mineiros/GO Vendida 10,7 41,3 30,6 26,3 

* Somados o valor da aquisição e o capital investido na instalação de benfeitorias e abertura de área. Fonte: 

BRASIL AGRO (2015). Org. SILVA. W. F. 

As atividades que se destacam são o cultivo de grãos e a produção de cana-de-açúcar. 

A preferência pela aquisição de propriedades com potencial para a realização destas duas 
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atividades se justifica pela perspectiva de crescimento do mercado de grãos e dos derivados 

de cana-de-açúcar no período de atuação do grupo. 

Considerando que  

a renda da terra absoluta advém dos interesses contraditórios entre as classes 

ou frações de classe na sociedade capitalista e o poder de monopólio de uma 

delas, exercido no processo produtivo da agricultura sobre o solo. Ela pode 

ser auferida, como já visto, através da colocação da terra para produzir, ou 

então, pode ser auferida, de uma só vez, com a sua venda. Isto acontece 

porque no modo capitalista de produção a terra, embora não tenha valor 

(pois não é produto do trabalho humano) tem um preço, e a sua compra dá 

ao proprietário o direito de cobrar da sociedade em geral a renda que ele 

pode vir a dar. Em uma palavra, ao comprar a terra compra-se o direito de 

auferir a renda da terra. (OLIVEIRA, 2007, p. 57) 

Os grupos que atuam no segmento de mercado descrito anteriormente se beneficiam 

duplamente da renda da terra absoluta: recebendo o tributo da mais-valia social que paga para 

que a terra seja colocada para produzir e na venda das propriedades quando estas atingem um 

preço atrativo ao capital. 

Se essa renda é proporcional a disposição da sociedade em pagar mais-valia para que 

nela se produza, a observação dos dados contidos no Quadro 10 são reveladores quanto a 

diferença entre as atividades agropecuárias realizadas pelo grupo. A renda média por hectare 

obtida nas áreas destinadas à silvicultura foi de R$ 0,3 mil; nas de pecuária foi de R$ 1,0 mil; 

nas destinadas aos grãos foi de R$ 5,15 mil; e nas de cana-de-açúcar foi de R$ 13,24 mil. 

Considerando as propriedades e as atividades econômicas em questão, é possível afirmar que 

a atividade canavieira foi capaz de proporcionar renda maior que as demais atividades, 

mesmo que o mercado de derivados de cana-de-açúcar não tenha apresentado crescimento da 

renda na mesma proporção que os preços das terras.  

Uma possibilidade para que tal condição seja explicada é a consideração de que as 

propriedades destinadas ao cultivo de cana se localizem em municípios nos quais o 

crescimento da atividade canavieira ocorreu de forma acelerada nos últimos anos. Nos quatro 

municípios em que se localizam essas propriedades ocorreu a instalação de unidades 

sucroenergéticas que começaram a operar após o ano de 2007. A capacidade de moagem 

anual instalada é elevada: 4,3 milhões de toneladas em Maracajú; 3,8 milhões de toneladas em 

Mineiros e Alto Taquari; e 4,1 milhões de toneladas em Chapadão do Céu. A demanda por 

terras para a formação dos canaviais nestes municípios certamente contribuiu para que o preço 

dos imóveis em questão alcançasse o crescimento apresentado. O fato é que a atuação desse 

grupo empresarial na Região produtiva 1 contribuiu para que houvesse negociações de 

compra e venda de terras em função da atividade canavieira. Se essa movimentação não 
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ocorreu por iniciativa direta da agroindústria sucroenergética adquirindo terras, sem dúvidas, 

ela ocorreu em função da inserção da atividade nessa região. 

O grupo Odebrecht Agroindustrial, controlador da unidade agroindustrial no 

município de Mineiros declarou não ter interesse na aquisição de terras na região para o 

cultivo de cana-de-açúcar, dando preferência à contratação de parcerias agrícolas (85,8%) e 

fornecedores (9,4%). Na safra 2015 a participação de terras próprias nos canaviais da unidade 

correspondeu a 4,7% da área cultivada. 

A Cerradinho Bio, unidade localizada em Chapadão do Céu, afirmou não possuir 

terras destinadas ao cultivo de cana-de-açúcar para atender a unidade em questão. Trata-se de 

um grupo empresarial de origem familiar que atua na atividade canavieira desde a década de 

1970 no estado de São Paulo. Entre 2008 e 2011 a empresa realizou uma série de alterações 

que incluíram a venda das duas unidades industriais no estado de São Paulo, a abertura de 

capital e a criação de uma empresa controladora e duas subsidiárias: a Cerradinho Bio que 

atua no segmento sucroenergético e a Cerradinho Terras atuando no negócio de administração 

de propriedades rurais. Segundo informações prestadas por um diretor da unidade, a 

prioridade, em Goiás, é a contratação de parcerias e fornecedores e não a aquisição de terras. 

Embora o grupo afirme não ter interesse no mercado de terras na região, ele é 

controlador da Cerradinho Terras, empresa criada para administrar as propriedades rurais do 

grupo no estado de São Paulo. Estas propriedades começaram a ser adquiridas na década de 

1930 pelo grupo familiar que fundou o grupo Cerradinho. Elas somam sete mil hectares e 

foram integradas na CerradinhoTerra, quando a empresa foi criada em 2011. Todas as 

propriedades produzem cana-de-açúcar e estão localizadas nos municípios paulistas de São 

José do Rio Preto, Catanduva e Novo Horizonte (CERRADINHO, 2015). 

As alterações pelas quais passou esse grupo empresarial ilustram bem o contraste entre 

o que temos tratado neste trabalho de unidades brownfield e unidades greenfield quanto à 

propriedade da terra. Durante todo o tempo em que o grupo manteve a gestão familiar foi 

dada prioridade para a aquisição de terras de forma integrada ao negócio canavieiro. A 

abertura de capital, uma das características mais fortes do regime de acumulação flexível, fez 

com que o capital agroindustrial da Cerradinho Bio fosse desvinculado do capital fundiário da 

Cerradinho Terra. Não se trata de uma operação que visa eliminar a propriedade de terras do 

rol de negócios, mas de profissionalizar a gestão das terras e desvincular da atividade 

agroindustrial. Os mesmos capitalistas continuam a explorar a propriedade fundiária e a 

produção de cana e de seus derivados, mas agora em espaços e empresas distintas. 
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Apesar de não possuir terras no estado de Goiás, a empresa conta com conhecimento e 

um modelo de negócios voltado à aquisição e gestão de terras, o que lhe coloca em condições 

de atuar no mercado de terras também em Goiás. 

A trajetória da Cerradinho Terras se assemelha a que deu origem a terceira empresa 

que trataremos aqui, a Radar. Subsidiária da Cosan S/A, a empresa atua especificamente na 

aquisição e gestão de terras agrícolas. A empresa foi criada em 2008 a partir da associação 

entre a Cosan S/A (37,7%) e o fundo de pensão estadunidense TIAA CREF (62,3%). A Radar 

possui 232 mil hectares de terras distribuídos por nove estados (COSAN, 2015). O modelo de 

negócio adotado é semelhante ao realizado por outros grupos, consistindo na aquisição da 

terra, a abertura e a instalação de benfeitorias, a produção (através de parceiros agrícolas) e a 

posterior venda da terra quando ela alcança a meta de elevação de preços. Em Goiás a 

empresa detém apenas 672 hectares de terras, destinados ao cultivo de cana-de-açúcar. A 

maioria das terras pertencentes a Radar estão nos estados de São Paulo (84,4 mil hectares), 

Maranhão, (67,1 mil hectares) e Mato Grosso (40,9 mil hectares). A concentração no estado 

de São Paulo se deve a existência de propriedades pertencentes ao grupo Cosan que foram 

incorporadas a nova empresa. Quanto aos estados de Maranhão e Mato Grosso, trata-se de 

estratégia de ocupação de áreas de fronteira agrícola, nas quais o valor de aquisição da terra 

ainda é menor e a possibilidade de valorização é mais clara. 

De uma forma geral, a atuação de grupos empresariais fortemente capitalizados no 

mercado brasileiro de terras agrícolas provoca uma série de mudanças quanto à propriedade 

fundiária no país. A primeira é inerente à necessidade de fluidez do capital na atual fase de 

desenvolvimento desse modo de produção. A necessidade de tornar as estruturas empresariais 

mais flexíveis e capazes de reorientar investimentos de forma rápida e a atuação no mercado 

de terras aparentemente se colocam como contraditórios. O investimento em terras é 

considerado uma das modalidades que oferecem maior nível de segurança, no entanto, 

geralmente demandam a imobilização de capital por um período relativamente longo, visto 

que o conjunto de potenciais clientes com capacidade de realizar a aquisição de áreas com 

dimensão maior e elevado valor agregado em benfeitorias é bastante limitado. A esse respeito, 

Plata e Reydon consideram que 

No mercado de terras, representado pela conjunção dos planos dos 

compradores e dos vendedores de terras, manifestam-se apenas aqueles 

compradores que têm a possibilidade de sustentar economicamente sua 

demanda aos diferentes preços. Porém, o preço resultante dessas negociações 

exclui demandantes de terras que não têm condições econômicas para 

sustentar a demanda a esse preço. (2006, p. 33) 
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No modelo de negócios realizado pelos grupos de investimento o capital utilizado na 

aquisição de terras é proveniente de diferentes atividades e de diferentes lugares, de forma a 

dotar essas empresas de grande capacidade de atuação na aquisição de áreas que, não raro, 

ultrapassam a dez mil hectares. Considerando que após a aquisição ocorre a realização de 

trabalho nessas propriedades para ampliar ou inserir uma atividade produtiva e dotar de 

benfeitorias, isso faz com que seu preço seja consideravelmente ampliado e 

consequentemente, ampliando a restrição quanto a possíveis compradores. O número de 

pessoas físicas e jurídicas com condições legais e capacidade de pagamento para adquirir uma 

propriedade produtiva de grande porte é relativamente pequeno.  

Os mercados de terras brasileiros são caracterizados por profundas 

desigualdades estruturais, com uma grande área de terras, oferta fixa, 

concentrada em poucos proprietários que exigem preços altos para se 

desfazer de suas propriedades. Por outro lado, a demanda efetiva de terras 

está formada apenas pelos agentes econômicos que podem bancá-la 

economicamente, tais como agricultores que produzem para o mercado, 

especuladores e o Estado, que compra para os projetos de reforma agrária. 

(PLATA e REYDON, 2006, p. 33 – 34) 

A participação das empresas que têm como modelo de negócios o “desenvolvimento 

de terras agrícolas” potencializa a desigualdade estrutural entre os que detêm o monopólio da 

terra e o restante da sociedade, obrigada a pagar renda aos primeiros. 

Quanto à necessidade de imobilização de capital por longos períodos, o capital parece 

ter encontrado uma solução razoável ao arrendar essas áreas a terceiros ou produzir nelas 

enquanto aguarda a realização da venda. Assim, a fusão entre capital financeiro, capital 

fundiário e capital agrícola segue a passos rápidos para se consolidar como o modelo a ser 

seguido, uma vez que a demanda global por commodities agrícolas deve seguir sua trajetória 

de elevação, garantindo a remuneração do capital aplicado em terras. 

Outra importante alteração relacionada à propriedade fundiária no país se refere a 

participação de capital estrangeiro na aquisição de terras brasileiras. A participação de capital 

internacional nos grupos listados no Quadro 10 é uma condição comum. Como exemplo, a 

Mitsui e o grupo de investimentos Valiance são sócios da SLC Agrícola; o grupo Los Grobo 

possui participação na Sollus Capital; 60% da Brasil Agro pertence aos grupos estrangeiros 

Cresud S/A., JP Morgan, CSHG e Elie Horn;  80% da Agrex do Brasil pertence a 

Mitsubishi Corporation Group; o grupo EWZ Investments LLC possui participação na V-

Agro; 62,3% da Radar pertence ao fundo de pensão norte-americano TIAA-CREF. Além 

destes grupos, investidores individuais e grupos com menor capacidade de investimento 
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encontram na aquisição de terras, principalmente nas áreas de fronteira agrícola, uma 

interessante oportunidade de investimentos. 

O Estado brasileiro possui legislação que visa permitir aos órgãos governamentais 

acompanhar, disciplinar e limitar a aquisição de terras por pessoas físicas ou jurídicas 

estrangeiras ou por pessoas jurídicas nacionais controladas por capital estrangeiro. A Lei 

5.709/71 estabelece limitações legais para a aquisição de terras por pessoas físicas 

estrangeiras residentes no Brasil, pessoas jurídicas autorizadas a funcionar no país e pessoas 

jurídicas brasileiras que tenham como sócias pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas que 

tenham a maioria do seu capital social e residam ou tenham sede no Exterior (BRASIL, 

1971).  

A referida Lei estabelece como limites legais a aquisição 25% da área do município, 

sendo que cada nacionalidade não pode exceder o limite de 40% do autorizado por município. 

Além disso, determina que o controle será realizado pelo cartório do município através de 

escrituração em livro auxiliar. Fica ainda, a autoridade cartorária obrigada a emitir, 

trimestralmente, comunicado ao Ministério da Agricultura e a Corregedoria de Justiça dos 

Estados constando informações dos imóveis adquiridos por estrangeiros. Em suma, uma 

empresa nacional controlada por acionistas estrangeiros seria enquadrada nas limitações 

legais impostas e não poderia adquirir livremente terras no país. 

No ano de 1994 um parecer sobre a Lei 5.709/71 emitido pela Advocacia Geral da 

União (AGU) equiparava as empresas brasileiras com controle acionário por capital 

estrangeiro a empresas brasileiras. Esse parecer eliminava as restrições para que o capital 

internacional adquirisse terras no país. Bastava que ele se associasse a uma empresa brasileira 

para que tivesse acesso ao mercado fundiário brasileiro praticamente sem restrições ou 

acompanhamento por órgãos estatais. As consequências da interpretação dada a lei em 1994 

estabeleceu ambiente jurídico favorável a entrada de capital estrangeiro no mercado de terras 

brasileiro. Como consequência, a maioria dos grupos de investimentos que atuam no mercado 

brasileiro foi constituída, justamente, após o ano de 1994. 

Novo parecer da AGU publicado no ano de 2010 reverteu a interpretação dada no ano 

de 1994 ao equiparar as empresas brasileiras com controle acionário por estrangeiros a 

empresas estrangeiras. Desde então, as limitações legais da Lei 5.709/71 voltaram a ser 

aplicadas a estas empresas. Ocorre que entre 1994 e 2010 vários destes grupos de 

investimentos controlados por capital externo foram constituídos através da associação a 

empresas brasileiras. Além disso, eles adquiriram terras em diversos estados brasileiros sem 

considerar a restrição legal estabelecida em 1971, visto que estavam sob a proteção jurídica da 
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interpretação publicada pela AGU em 1994. Como forma de solucionar as pendências 

originadas neste intervalo, foi publicada no dia 26 de fevereiro de 2014 a Portaria 

Interministerial nº 04/2014 assinada pelo Advogado-Geral da união, Sr. Luís Inácio Lucena 

Adams e pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, Sr. Pepe Vargas. A portaria 

ratifica a legalidade das aquisições de terras por pessoas jurídicas brasileiras com controle 

acionário por estrangeiros realizadas entre 1994 e 2010, mesmo que elas estejam em 

inconformidade com os limites legais estabelecidos pela Lei 5.709/1971. 

O retorno da restrição a empresas brasileiras com controle acionário estrangeiro desde 

2010 não foi digerida como definitiva pelos interessados, uma vez que na esfera legislativa 

está em tramitação o Projeto de Lei 4059, de 2012 (BRASIL, 2015). O PL flexibiliza a 

aquisição e o arrendamento de terra por pessoas físicas estrangeiras e por empresas com sede 

fora do Brasil, além de equiparar empresas brasileiras a empresas brasileiras controladas por 

capital estrangeiro. 

Quadro 11 - Principais modificações propostas pelo PL 4059/2012 

 Lei 5.709/71 + 

Parecer AGU 

Projeto de Lei 4059/12 

Dispensa de autorização do INCRA Até 3 MEI* 
Até 4 MF** (aquisição), até 10 

MF (arrendamento) 

Pessoa física estrangeira (aquisição) Máximo de 50 MEI 25% do município 

Pessoa Jurídica estrangeira (aquisição) 
Máximo de 100 

MEI 
25% do município 

Pessoa Jurídica brasileira com controle 

acionário por capital estrangeiro 

(aquisição) 

Máximo de 100 

MEI 
Sem limites 

* Módulo de Exploração Indefinida. ** Módulo Fiscal. Fonte: BRASIL (2015) e BRASIL (1971). 

Org. SILVA, W. F. 

O que o PL 4059/2012 (Quadro 11) propõe é permitir que 25% da área de cada 

município possa ser adquirido por pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras e que as empresas 

brasileiras controladas por capital externo tenham livre acesso a aquisição de terras no país, 

visto que passam a ser tratadas como empresas brasileiras. A possível aprovação do PL 

4059/2012 daria liberdade jurídica para que empresas como Radar, Brasil Agro, Agrex do 

Brasil e SLC Agrícola estabelecessem mais intensamente o monopólio sobre a terra nas 

regiões de fronteira agrícola, praticamente eliminando a presença de pequenas propriedades e 

da agricultura familiar nestas áreas. Também estariam liberadas juridicamente para a 

aquisição sem limites de terras no país as empresas do segmento sucroenergético controladas 

ou com forte participação de capital internacional, como a Raízen, a Biosev ou a BP 

Biocombustíveis.  
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Independentemente do segmento produtivo do qual a empresa participe, o fato é que o 

capital estrangeiro até agora foi capaz de adquirir vastas extensões e provocar o aumento da 

demanda por terras, bem como a sua valorização acima dos parâmetros considerados normais. 

Não bastasse a exploração da renda fundiária pelo capital local, agora soma-se a este o capital 

internacional para expropriar a sociedade brasileira canalizando renda para o grande capital 

internacional. O quadro identificado reduz as possibilidades de que pequenos produtores e 

agricultores familiares se mantenham na terra, uma vez que a escala de produção destas 

megaempresas agrícolas é imensamente superior, bem como a sua capacidade de realizar 

investimentos. 

 

5.2. A propriedade da terra pela agroindústria canavieira em Goiás 

Tratando especificamente da participação de empresas da agroindústria canavieira, que 

atuam no recorte da pesquisa em questão, na aquisição de terras, o quadro encontrado 

demonstra que a predominância de terras próprias ocorre entre as unidades mais antigas. 

A propriedade da terra foi, durante significativa parte do século XX a estratégia 

principal adotada pelo capital sucroenergético para estabelecer controle sobre o espaço e os 

recursos necessários a realização da produção. Andrade (1994) faz um resgate histórico da 

atividade canavieira no estado é identifica que as características naturais de solo e clima e o 

baixo preço das terras foram condições importantes para que ocorresse um surto de 

crescimento dessa atividade durante a década de 1980. Para o autor, durante a vigência do 

Proálcool as formas de controle da terra se apresentaram mais diversificadas, sendo possível 

identificar a propriedade, o arrendamento e a contratação de fornecedores. Apesar da 

diversificação, ele chama a atenção para a assimetria entre usineiros e proprietários rurais 

fornecedores de cana quanto a capacidade de investimentos. 

O uso de adubos e inseticidas é mais intenso nos canaviais das usinas e dos 

seus sócios do que nos dos fornecedores que dispõem de menos capital e 

crédito. As terras administradas diretamente pelas destilarias apresentam 

maior produtividade. A grande oferta de canas acarreta divergências entre 

fornecedores, antigos fazendeiros independentes, e os usineiros, divergências 

quase sempre provocadas pela falta de respeito, por parte dos industriais, ao 

cumprimento dos regulamentos e contratos ou, sobretudo, pelo atraso no 

pagamento das canas recebidas. (ANDRADE, 1994, p. 132) 

A consequência imediata da assimetria entre fornecedores e a indústria é a 

“concentração da propriedade nas mãos de grupos econômicos, em grande parte alienígenas” 

(ANDRADE, 1994, p. 132). A leitura realizada pelo autor demonstra que a intensificação da 

produção canavieira no estado de Goiás, durante o Proálcool, foi acompanhada por um 
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movimento de concentração de terras nas mãos dos grupos usineiros, normalmente vindos do 

estado de São Paulo ou de estados nordestinos. A grande oferta de terras e o preço baixo 

foram apontados pelo autor como determinantes para que o capital sucroenergético optasse 

pela aquisição de terras naquele momento. 

A posição defendida pelo autor contribui para reforçar a ideia que vem sendo 

construída neste trabalho a respeito da relação entre o capital sucroenergético e a propriedade 

da terra. As unidades mais antigas (brownfields) encontraram maior facilidade para a 

aquisição de terras e se beneficiaram de um momento do mercado de terras no estado em que 

a grande oferta associada à pequena demanda permitiu que elas comprassem terras sem a 

necessidade de imobilização de grandes volumes de capital. É necessário levar em conta que o 

estado de Goiás, nas décadas de 1970 e 1980, se configurava em uma área de expansão da 

sojicultora (PEIXINHO, 2005), que iniciava o movimento de ocupação das áreas de pastagens 

e remanescentes de cerrado. 

Assim, as unidades instaladas antes ou durante a vigência do Proálcool tiveram ao seu 

favor algumas condições que facilitaram a aquisição de terras. Dentre elas, acreditamos que 

foram essenciais: a disponibilidade de crédito farto durante o Proálcool; o baixo valor das 

terras goianas (ANDRADE, 1994); a possibilidade de aproveitar ocasiões vantajosas para 

adquirir terras de fornecedores e arrendadores e; o tempo relativamente longo de 

funcionamento das empresas em relação às unidades greenfield. 

Alguns dados coletados junto às unidades sucroenergéticas em funcionamento no 

recorte espacial adotado por esse trabalho contribuem para fortalecer essa ideia, embora 

existam particularidades que serão tratadas oportunamente. A primeira indicação que os dados 

sugerem se refere à existência de uma relação entre a longevidade das unidades a propriedade 

da terra. De uma forma geral, as unidades mais antigas são aquelas que apresentam maior 

participação de terras próprias em seus canaviais. O fato de estar em operação há mais tempo 

fez com que essas unidades tivessem oportunidade de adquirir terras em condições mais 

vantajosas que as atuais. Dois pontos podem ser considerados para entender tal questão. A 

primeira refere-se ao fato de que o comportamento do preço de terras em Goiás é ascendente. 

Isso quer dizer que em anos, ou décadas anteriores era possível adquirir terras por valores 

mais acessíveis. 

A Usina Goianésia, uma das mais antigas em funcionamento em Goiás, possuía, no 

ano de 2014, 44,3% da área cultivada em terras próprias. Por se tratar de uma empresa que 

está em funcionamento desde o ano de 1968, é normal que ao longo do tempo tenha ocorrido 

a aquisição de terras nas imediações da unidade. O que hoje poderia ser visto como 
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imobilização de capital, em outros momentos e circunstâncias históricas e econômicas, foi 

considerado um investimento na aquisição de terras em uma região onde a terra podia ser 

adquirida com baixos investimentos e com forte expectativa de valorização. 

A mesma situação não pode ser atribuída às duas unidades do Grupo Farias, 

localizadas nos municípios de Itapaci e Itapuranga. Apesar de terem sido instaladas durante o 

Proálcool, respectivamente em 1982 e 1979, elas apresentam pequena participação de terras 

próprias em função da descontinuidade do funcionamento e da posse das plantas 

agroindustriais.  A Central Energética de Itapuranga Ltda. (CEIL) funcionou entre os anos de 

1979 e 1999, quando pediu falência. Foi reativada em 2007 sob o controle do Grupo Farias, 

que arrendou a massa falida da antiga empresa. O arrendamento chegou a ser contestado 

judicialmente por terceiros que alegaram ser proprietários das instalações industriais. Diante 

do quadro, o grupo que administra a unidades atualmente afirmou não ter realizado 

investimentos na aquisição de terras para o cultivo de cana-de-açúcar, uma vez que o risco 

envolvido na operação seria relativamente elevado, uma vez que a empresa não é proprietária 

das instalações industriais. Assim, essa unidade, apesar de ter sido instalada há quase quatro 

décadas, passou por mudanças significativas na sua administração, fato que contribui para que 

atualmente toda a sua matéria prima seja proveniente de áreas arrendadas (68%) e de 

fornecedores (32%).  

A unidade de Itapaci iniciou suas atividades no ano de 1982, permaneceu em 

funcionamento até o ano de 1994 e foi reativada pelo Grupo Farias no ano de 2002 

(FERREIRA, 2010). Atualmente, 15% da cana utilizada na unidade é cultivada em terras 

próprias. Apesar de contar com terras próprias, a maior parte da matéria prima é proveniente 

de terras arrendadas (65%) e de fornecedores (20%). 

Considerando que o grupo Farias, apesar de atuar na atividade sucroenergética há 

várias décadas, reativou as duas unidades que permaneceram fechadas por um significativo 

período há pouco tempo e que apenas uma delas é de propriedade do grupo, se torna 

justificável a estratégia de arrendamento e da contratação de fornecedores em detrimento da 

aquisição de terras. Tal situação encontrada não significa que não haja interesse na aquisição 

de terras, uma vez que nos contratos de arrendamento (parceria agrícola) celebrados pelo 

grupo constam cláusulas que determinam condições de preferência no caso de interesse do 

proprietário em negociar a terra. 

As duas unidades do Grupo Japungu, localizadas nos municípios de Rubiataba e 

Carmo do Rio Verde guardam certa semelhança com as unidades do Grupo Farias quanto ao 

seu histórico. Elas foram instaladas durante o Proálcool por outros grupos econômicos e 
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foram adquiridas pelo grupo atual somente na recente fase de expansão da atividade 

canavieira em Goiás. A Destilaria Carval, localizada em Carmo do Rio Verde foi instalada no 

ano de 1980, desativada em função da redução do consumo de álcool e da redução dos 

subsídios ao setor na década de 1990, foi adquirida pelo grupo nordestino Japungu no ano de 

2001, quando foi reativada com o nome de CRV Industrial Ltda. Atualmente toda a cana 

processada na unidade é cultivada pela empresa, sendo que 20% está em terras próprias e 80% 

em terras de terceiros. A unidade não conta com fornecedores. 

A unidade localizada no município de Rubiataba foi instalada no ano de 1984 a partir 

de uma iniciativa de produtores e proprietários rurais locais, que se mobilizaram para criar 

uma cooperativa. Segundo o relato do Sr. Sebastião Arriel, um dos sócios fundadores da 

cooperativa, os vinte e dois associados iniciais obtiveram financiamento junto ao Banco do 

Brasil com prazo de doze anos, sendo quatro de carência, para compor o capital utilizado na 

instalação da unidade. Todos os cooperados eram proprietários de terras e estas foram dadas 

como garantia para a realização do financiamento. Assim, apesar de não ser patrimônio da 

pessoa jurídica, a propriedade da terra foi importante no início da existência da empresa por 

servir como garantia aos financiamentos realizados para instalar o parque industrial e realizar 

o cultivo da cana-de-açúcar.  

No ano de 2003 o Grupo Japungu adquiriu a quase totalidade das cotas dos cooperados 

e passou a controlar o negócio. Segundo os relatos dos Srs. Victor Iacovelo Filho (Presidente 

do Centro de Ensino Superior de Rubiataba Ltda.) e Antonio Arriel (Presidente do Sindicato 

Rural de Rubiataba) a decisão de vender as cotas para o Grupo Japungu ocorreu devido a 

desentendimentos entre cooperados e diretoria quanto à distribuição de dividendos. Tal 

situação levou o empreendimento a dificuldades financeiras que desencadearam na venda da 

indústria. A nova administração resolveu preservar alguns cooperados ligados ao seu quadro 

como forma de manter o registro de cooperativa e se beneficiar de programas específicos 

destinados a essa modalidade de pessoa jurídica. 

Atualmente a unidade produz toda a cana processada, sendo que 3,3% está em terras 

próprias e 96,7% em terras de terceiros. As condições históricas que levaram a configuração 

administrativa que a unidade apresenta contribuíram para que a participação de terras próprias 

fosse pequena, apesar da longevidade e da ausência de interrupção em seu funcionamento. 

Neste caso, desde a fundação, a terra pertencia a cooperados, que após a venda do controle 

acionário da empresa se tornaram arrendadores (parceiros). 

A trajetória e as estratégias de territorialização dos Grupos Japungu e Farias 

encontram diversos pontos em comum. São de origem nordestina, adquiriram ou arrendaram 
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unidades em funcionamento ou desativadas e priorizam a estratégia de manter o controle de 

todas as etapas da produção através de contratos de arrendamento (parcerias). A propriedade 

da terra não é a principal forma de territorialização utilizada por eles, no entanto, nas unidades 

que estão sob o controle desses grupos há mais tempo e que houveram condições suficientes 

para a aquisição de terras, isso ocorreu. 

As outras duas unidades localizadas na Região produtiva 2 pertencem ao grupo 

econômico controlado pela família do ex-governador de Goiás, Otávio Lage. Trata-se de uma 

unidade criada no contexto do Proálcool, a Jalles Machado, e um greenfield, inaugurado em 

2011, a unidade Otávio Lage. A constituição da unidade mais antiga ocorreu a partir da 

associação entre proprietários rurais que, se aproveitando dos benefícios estatais oferecidos ao 

setor, instalaram a unidade no município de Goianésia. Essa unidade conta atualmente com 

área plantada em terras próprias que equivalem a 10,5% da cana processada, 88,8% é 

cultivada pela empresa em terras arrendadas e apenas 0,3% é proveniente de áreas de 

fornecedores. Na unidade Otávio Lage 99,5% da cana processada é proveniente de terras 

arrendadas e apenas 0,5% é proveniente de fornecedores. Prioritariamente, a estratégia de 

territorialização adotada pelo grupo é o arrendamento (parcerias) de terras. 

Através de entrevistas, realizadas com um acionista da empresa e com o diretor de 

parcerias, foi explicitado que a maior parte das terras contratadas pela empresa para a 

produção de cana-de-açúcar pertence a acionistas. A unidade Jalles Machado, por estar em 

funcionamento há mais tempo, possui terras próprias, embora elas representem uma pequena 

parcela da área cultivada. Na unidade Otávio Lage, praticamente toda a área cultivada está em 

terras contratadas pela via da parceria agrícola. Assim, apesar de não serem de propriedade da 

pessoa jurídica, pertencem aos sócios. 

O grupo familiar que controla a empresa atua em outros segmentos produtivos no 

estado e possui diversas propriedades rurais em Goiás e Tocantins, que somadas chegam a 

67,8 mil hectares. O início da atuação do grupo em Goiás ocorreu em 1949, condição que 

proporcionou a família adquirir terras ao longo de mais de seis décadas, se aproveitando do 

acúmulo de capital e dos baixos valores das terras. Os relatos dos entrevistados sugerem que a 

produção de derivados de cana-de-açúcar foi agregada ao conjunto de atividades realizadas 

pela empresa com a intenção de aproveitar a oportunidade de diversificar a atuação 

econômica, uma vez que a família já possuía diversas propriedades rurais e realizava 

atividades de cultivo e criação de animais desde a década de 1950. 

Se considerarmos o contexto de instalação das unidades localizadas na Região 

produtiva 2, todas elas foram criadas em momentos nos quais os incentivos governamentais se 
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tornaram vantajosos, a ponto de canalizar o capital para uma atividade industrial que não 

penas agregaria uma nova atividade, mas seria responsável por potencializar a renda da terra 

auferida por esses proprietários.  

O contexto encontrado na Região produtiva 1 se difere do anterior na maioria das 

unidades analisadas. Acreditamos se tratar das primeiras ações que demonstram uma mudança 

estrutural, que reflete a inserção da agroindústria canavieira no regime de acumulação 

flexível. Tal movimento de inserção não exclui a possibilidade de aquisição de terras, no 

entanto, não tem como estratégia central a aquisição de terras na região em questão, sendo 

dada prioridade para terras que estejam em regiões de fronteira agrícola e que apresentem 

potencial de valorização mais intenso no curto prazo. 

A unidade localizada em Serranópolis possui histórico muito semelhante ao que 

ocorreu com as unidades do Grupo Faria. A Energética Serranópolis, única unidade 

agroindustrial canavieira brownfield na Região produtiva 1, é resultante da reativação, no ano 

de 2006, de uma destilaria instalada durante o Proálcool e fechada no início da década de 

1990. A unidade cultiva sua matéria prima em terras arrendadas (94%), fornecedores (4,5%) e 

terras próprias (1,5%). A baixa participação de terras próprias decorre da combinação entre a 

recente reativação da unidade e a estratégia de não investir capital na aquisição de terras no 

estado. 

As outras unidades em funcionamento na Região produtiva 1 são classificadas como 

greenfield. A maioria delas carrega consigo as principais características inerentes a esta 

modalidade de unidade: a elevada capacidade de esmagamento, a diversificação da produção 

industrial, a origem do capital em outros setores ou mesmo países e o controle por grandes 

grupos empresariais. Elas têm, também, em comum o fato de não utilizarem ou manterem 

pequena participação de terras próprias no conjunto das áreas que formam seus canaviais. As 

unidades da Raízen e Cerradinho Bio, localizadas nos municípios de Jataí e Chapadão do Céu, 

não possuem terras próprias para o cultivo de cana nestes municípios, embora contem com 

empresas que atuam na administração e negociação de terras, conforme apontado 

anteriormente. As unidades da Odebrecht em Mineiros e Perolândia apresentam baixa 

participação de terras próprias entre seus canaviais, são, respectivamente, 4,8% e 1,6% de 

canaviais em terras próprias. 

Estas quatro unidades podem ser apontadas como portadoras das características, 

relacionadas à gestão e a propriedade de terras, que tendem a diferenciar as unidades do setor 

na recente etapa de expansão e de investimentos externos, estabelecendo um novo perfil para 

a agroindústria canavieira. 
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A unidade localizada no município de Rio Verde é administrada por uma família de 

origem paulista que se estabeleceu em Goiás na década de 1980 com a produção de 

aguardente e o cultivo de grãos. No ano de 2008 a fábrica de aguardente foi convertida em 

destilaria de etanol e em 2011 se associou a Coopersucar. É mais um caso em que a 

propriedade da terra é anterior à produção do etanol. O grupo familiar que controla a empresa 

é proprietário de terras utilizadas no cultivo de cana-de-açúcar para o abastecimento de 15,1% 

das necessidades da unidade. O restante da cana processada pela unidade é proveniente de 

terras arrendadas (52,2%) e de fornecedores (32,6%). O fato de estar localizada em uma 

região onde o cultivo de grãos, a pecuária e a criação de suínos e aves são atividades 

consolidadas há vários anos, faz com que as terras tenham elevado valor nas imediações da 

unidade. Essa condição se coloca como um limite à aquisição de terras pelo grupo 

empresarial, uma vez que seria necessário investimento muito elevado para tal, segundo um 

diretor da empresa. 

A relação com a terra na unidade Serra do Caiapó talvez seja a que apresenta o mais 

significativo desvio de padrão em relação às demais unidades no recorte de análise. A 

unidade, que começou a operar no ano de 2008, pertence a um grupo de investidores que já 

atuava na região na produção de sementes de grãos.  Em virtude do cenário positivo para a 

atividade sucroenergética nos primeiros anos deste século, o grupo de empresários resolveu 

vender o negócio de grãos e investir o valor apurado na aquisição de mais terras e na 

instalação da destilaria. Estas circunstâncias fizeram com que esta unidade apresentasse a 

maior participação de terras próprias (70%) na formação de seus canaviais, dentre as 

analisadas. O restante da cana destinada à unidade é proveniente de fornecedores (30%). O 

grupo não está produzindo etanol desde o ano de 2013 em função de dificuldades financeiras. 

Segundo um diretor do grupo entrevistado, a opção de adquirir terras na região 

ocorreu, inicialmente, devido à atuação do grupo no negócio de sementes. Quando houve a 

opção por migrar os negócios para o setor sucroenergético o grupo enfrentou muita resistência 

para contratar arrendamentos, o que levou a decisão de aplicar o capital apurado na venda da 

empresa produtora de sementes na aquisição de terras, como forma de garantir o 

abastecimento da unidade. A resistência dos proprietários rurais nas imediações da unidade 

está relacionada à concorrência com o setor de grãos. Trata-se de uma região de produção 

consolidada de grãos, que conta com condições de relevo, clima e solo bastante favoráveis a 

produção de grãos, sistemas de armazenamento, integração com indústrias do setor de carnes 

e elevada produtividade de grãos. 
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A unidade Agroindustrial Nardini Ltda., localizada no município de Aporé, apesar de 

ter iniciado a instalação de sua unidade industrial e o cultivo de cana-de-açúcar, não tem data 

prevista para entrar em operação, uma vez que o grupo empresarial que está a frente do 

negócio anunciou em agosto de 2015 que os investimentos na unidade estão cancelados 

temporariamente. Em entrevista com o Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

de Aporé, Sr. Lucas Pereira, o mesmo afirmou que existe uma forte resistência dos 

proprietários locais em se tornar arrendador ou mesmo fornecedor de cana para a empresa. O 

motivo da resistência é o longo processo de instalação da unidade industrial, que se arrasta 

desde o ano de 2007. Ainda segundo o Secretário, a unidade possui cerca de nove mil hectares 

plantados no município, sendo aproximadamente a metade em áreas próprias e o restante em 

áreas arrendadas. A cana cultivada pela empresa está sendo fornecida para unidades 

localizadas em Chapadão do Céu e em Serranópolis. 

Quadro 12 - Síntese das informações sobre as unidades sucroenergéticas analisadas. 

Unidade Classificação 
Funcionamento 

ininterrupto desde 

Terras usadas na formação dos 

canaviais (%) 
Próprias Arrendamento Fornecedores 

Usina Goianésia Brownfield 1968 44,7 55,7 - 

Jalles Machado Brownfield 1983 10,5 88,8 0,3 

Vale Verde Itapaci Brownfield 2002 15 65 20 

Vale Verde 

Itapuranga 
Brownfield 2007 - 68 32 

Cooper-Rubi Brownfield 1984 3,3 96,7 - 

CRV Industrial Brownfield 2001 20 80 - 

Otávio Lage Greenfield 2011 - 99,5 0,5 

Energética 

Serranópolis 
Brownfield 2005 1,5 94 4,5 

Odebrecht Morro 

Vermelho 
Greenfield 2010 4,8 85,8 9,4 

Odebrecht Água 

Emendada 
Greenfield 2011 1,6 88 10,4 

Raízen Centroeste Greenfield 2009 - 58,4 41,6 

Cerradinho Bio Greenfield 2007 n.d. n.d. n.d. 

Decal – Usina Rio 

Verde 
Greenfield 2008 15,1 52,2 32,6 

Usina Serra do 

Caiapó 
Greenfield 2008 70 0 30 

Nardini 

Agroindustrial 
Greenfield Em Instalação 50 50 - 

Fonte: Trabalho de campo. Org.: SILVA, W. F. 

Os dados coletados junto às unidades agroindustriais no recorte espacial analisado 

revelam a inexistência de um padrão relacionado à propriedade da terra pelas unidades 

sucroenergéticas, embora seja possível identificar correlações significativas para o 

entendimento do setor. Entre as unidades mais antigas a participação de terras próprias é 

maior naquelas onde o tempo de funcionamento sob o controle de um mesmo grupo 
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empresarial é maior. Estes são os casos das unidades Usina Goianésia (44,3%), CRV 

Industrial (20%), Vale Verde Itapaci (15%) e Jalles Machado (10,5%). Quanto a esta última, é 

necessário lembrar que significativa parcela das áreas utilizadas pela unidade a título de 

arrendamento/parceria pertence a acionistas da empresa. Quanto ao modelo de gestão, 

praticamente todas as unidades mais antigas mantém modelo de gestão baseado na 

administração familiar. A única exceção é a Jalles Machado que, apesar de ter modernizado 

seu modelo de gestão ao adotar a administração profissionalizada e a criação de um conselho 

de gestão, mantém na maioria dos cargos de gestão membros da família ou acionistas.  

Entre as unidades mais novas a participação de terras próprias é maior naquelas onde a 

gestão é familiar, a exemplo das unidades localizadas em Montividiu (70%), Aporé (50%) e 

Rio Verde (15,1%). Nestas unidades não houve investimento de capital estrangeiro ou de 

outros segmentos produtivos. Nas unidades onde há participação de capital estrangeiro ou de 

outros segmentos produtivos, a participação de terras próprias no conjunto das áreas 

cultivadas é baixo, como na Raízen (0%), na Odebrecht Água emendada (1,6%) e na 

Odebrecht Morro Vermelho (4,8%). O comportamento destas unidades sugere que a 

participação de capital externo se coloca como um limitador na decisão de adquirir terras. Ao 

que parece, a necessidade de manter a capacidade de mobilidade do capital faz com que a 

aquisição de terras não seja uma prioridade. 

Os dados referentes às unidades localizadas no recorte espacial analisado quanto à 

propriedade da terra contribuem para consolidar a ideia defendida por Ramos (1999) quanto a 

importância da propriedade fundiária para a agroindústria canavieira brasileira. Para o autor,  

A estrutura do setor foi preservada, reforçada e mesmo ampliada ao longo do 

tempo, com base num desmedido apoio estatal, que foi atraindo mais e mais 

proprietários fundiários para o seu interior. Em que pese o fato de que os 

proprietários das terras e dos capitais que se reproduzem no interior do 

complexo serem beneficiados pela “feliz” coincidência de que produzem, ao 

mesmo tempo, um bem agrícola e um bem industrial – algo que mascara e 

disfarça o que efetivamente ocorre no complexo – não se pode perder de 

vista que, como exemplificam as diversas tentativas frustradas de 

reestruturação, isso só é possível porque nunca se explicitou claramente que 

a base da sustentação dos capitais investidos no complexo é, sem dúvida, o 

controle de um meio de produção que no Brasil – ainda hoje – tem 

importância como elemento de dominação e de poder político, o que alguns 

querem menosprezar. (RAMOS, 1999, P. 235-236) 

Na maioria dos exemplos analisados a propriedade fundiária é anterior à agroindústria 

canavieira. O fato de possuir terras associado a condições específicas de mercado e incentivos 

governamentais foi determinante para a existência da maior parte das unidades analisadas, 

especialmente naquelas criadas no século passado. A instalação de unidades agroindustriais 
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canavieiras representava para os proprietários fundiários a possibilidade de se estabelecer em 

uma atividade que lhes conferia o status de empresários industriais, além de se manterem 

também como produtores de bens agrícolas.  

As unidades novas com menor escala de processamento são as que apresentam maior 

quantidade de terras próprias, seja em comparação relativa à área cultivada pela unidade, seja 

em relação a outras unidades. A unidade com maior participação de terras próprias (Usina 

Serra do Caiapó) conta com menos de quatro mil hectares de área de sua propriedade. A 

aquisição de terras pelos atores da agroindústria canavieira não pode ser considerada 

significativa no cenário analisado. 

A decisão de adquirir terras está na dependência não apenas de uma visão estratégica 

adotada pelos grupos empresariais. Considerando que a longevidade do negócio mantém 

relação com a quantidade de terras próprias, a oportunidade de adquirir áreas em condições 

favoráveis de mercado é uma das variáveis a serem consideradas. A instalação ou reativação 

de uma unidade processadora de cana-de-açúcar tende a valorizar as terras no seu entorno, 

uma vez que passam a representar uma opção de ampliação da renda aos seus proprietários. 

Também é necessário levar em conta a capacidade de investimento do setor e a 

disponibilidade dos proprietários em colocar no mercado as terras localizadas nas imediações 

das unidades. Assim, o quadro que se desenha é o de redução da participação de terras 

próprias e a priorização do arrendamento/parceria como estratégia de controle sobre a terra. 

Não significa dizer que o setor sucroenergético está abandonando a sua histórica característica 

de verticalização, mas utilizando estratégias de territorialização que garantam, ao mesmo 

tempo: o controle sobre a terra e o território, a apropriação da renda da terra e a capacidade de 

reorientar investimentos e usos de diferentes parcelas do território.  

 

5.3. O controle da terra pela agroindústria canavieira. 

 

Como visto anteriormente, a propriedade da terra não é o único meio utilizado pelos 

atores do setor para realizar o controle dos recursos necessários à produção. A necessidade de 

garantir o abastecimento da unidade industrial com matéria-prima cultivada o mais próximo 

possível associada à impossibilidade de garantir a propriedade das terras mais adequadas à 

produção fez com que os atores da agroindústria canavieira lançassem mão de outros 

expedientes para garantir o controle sobre a terra. Os meios tradicionais utilizados são o 

arrendamento de terras e a contratação de fornecedores independentes de cana-de-açúcar. A 
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esses dois expedientes se somou, recentemente, a realização de parcerias agrícolas entre as 

empresas do setor e proprietários fundiários. 

O arrendamento e as parcerias são tradicionais formas de relacionamento com 

produtores rurais e com proprietários de terras agrícolas capazes de subordinar a terra ao 

controle do contratante sem que para isso seja necessário deter a propriedade da terra. 

Estas formas de relacionamento entre proprietários rurais e interessados em realizar a 

produção ocorrem em diversas atividades produtivas, como a pecuária, o extrativismo e a 

agricultura. Apesar de haver semelhanças entre elas, são formas distintas de relacionamento 

entre o proprietário de terras e o responsável por realizar a produção, inclusive com 

definições, regulamentação jurídica e formas de tributação distintas. 

O arrendamento de terras e as parcerias rurais são regulamentados pela legislação 

brasileira através do decreto 59.566/66. Ele estabelece as definições de arrendamento rural e 

de parceria agrícola, bem como as condições a serem acordadas entre as partes. Segundo o 

decreto, 

Art 3º Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se 

obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de 

imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, 

benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nêle ser exercida atividade 

de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa ou mista, 

mediante, certa retribuição ou aluguel, observados os limites percentuais 

da Lei. (BRASIL, 1966) (Grifo nosso) 

Juridicamente o arrendamento é uma modalidade de aluguel de imóvel rural, que pode 

incidir apenas sobre a terra ou incluir benfeitorias. É prática comum entre proprietários de 

terras rurais e produtores que atuam nos mais diversos segmentos produtivos. O proprietário 

da terra cede o imóvel em troca de uma retribuição ou aluguel, independentemente do que for 

produzido no local. A legislação não prevê o pagamento de valores proporcionais ao volume 

de produção, tampouco a participação nos riscos da atividade. O ajuste dos valores a serem 

pagos pelos arrendatários pode ser realizado a partir da definição prévia de uma quantia em 

dinheiro ou através da indexação do valor a um determinado produto, normalmente associado 

à atividade que se realizará na área arrendada. 

Nas regiões de atividade agrícola consolidada, como o Sudoeste de Goiás, a prática de 

arrendamento de terras para o cultivo de grãos é prática comumente celebrada a partir da 

utilização da soja como indexador do valor a ser pago ao proprietário. Nas áreas de 

predomínio da atividade pecuária esse valor é, normalmente, indexado no valor da arroba de 

boi. Assim, a única possibilidade de variação do valor a ser recebido pelo proprietário da terra 
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está no fato de que os produtos utilizados para a indexação podem sofrer alterações 

significativas de valor de uma safra para outra.  

Quanto aos contratos de parceria, o decreto define que 

Art 4º Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a 

ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel 

rural, de parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, benfeitorias, outros 

bens e ou facilidades, com o objetivo de nêle ser exercida atividade de 

exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa vegetal ou mista; e 

ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de 

matérias primas de origem animal, mediante partilha de riscos do caso 

fortuito e da fôrça maior do empreendimento rural, e dos frutos, 

produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem, observados 

os limites percentuais da lei (artigo 96, VI do Estatuto da Terra). (BRASIL, 

1966) (Grifo nosso) 

Legalmente a parceria rural muito se assemelha ao arrendamento, condição que leva a 

determinadas relações entre proprietário e produtor serem caracterizadas, contratualmente, 

como parceria quando na verdade se trata de arrendamento. A semelhança desse tipo de 

relação com o arrendamento reside no fato de que o proprietário do imóvel rural cede a terra 

com ou sem benfeitorias a outra pessoa (física ou jurídica) que tem por objetivo realizar a 

produção de um determinado bem ou atividade extrativa. O texto do decreto estabelece 

diferentes modalidades de parcerias rurais de acordo com a finalidade do contrato, sendo elas: 

agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista. Todos os contratos analisados neste 

estudo, celebrados entre as unidades sucroenergéticas e proprietários de terras foram 

caracterizados como parcerias agrícolas. 

Apesar da parcial similaridade, a distinção entre essas duas modalidades é determinada 

na forma de remuneração destinada ao proprietário. Enquanto o arrendamento é ajustado a 

partir de um valor, fixo ou indexado, que, certamente, deve ser pago pelo arrendatário, na 

parceria, o parceiro cedente (proprietário) assume os riscos da atividade agrícola. Isso 

significa que em casos de quebra de safra ou prejuízo de qualquer origem, ele deve ser 

estendido ao parceiro cedente. A remuneração do parceiro cedente está vinculada aos 

resultados obtidos na atividade e dela derivam proporcionalmente, de acordo com limites 

percentuais estabelecidos legalmente. Assim, o parceiro cedente deve receber uma quantia 

proporcional a produção obtida no período contratado e não um valor pré-determinado. 

A principal diferença entre as duas modalidades de relação entre produtores e 

proprietários de terras é a partilha do risco inerente à atividade, nas parcerias e a inexistência 

de risco inerente à atividade nos contratos de arrendamento. 

Quanto às formas de tributação, a diferença existente é consideravelmente importante 

entre as duas modalidades de contrato. Os ganhos derivados do arrendamento de terras são 
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tributados pela Receita Federal do Brasil (RFB) como renda e os ganhos oriundos de um 

contrato de parceria rural são tributados como receita da atividade rural. Essa diferença na 

classificação da forma de tributação se torna bastante vantajosa àqueles proprietários rurais 

que se encaixam na categoria de parceiros. A tributação do Imposto de Renda aplica alíquota 

de 26,6% sobre os contratos de arrendamento e de 4,6% para os contratos de parceria rural. A 

título de exemplo, um contrato de arrendamento no valor de R$ 1.000.000,00 ao ser tributado, 

obriga ao proprietário da terra recolher o valor de R$ 266.000,00 de Imposto de Renda. Um 

contrato com o mesmo valor, caracterizado como parceria rural obrigaria ao proprietário da 

terra a recolher R$ 46.000,00 de Imposto de Renda. 

As empresas que atuam na atividade sucroenergética em Goiás, objeto desse estudo, 

adotam como padrão a celebração de contratos de parceria rural (Anexos 1 e 2). Apesar de 

não haver vantagens aparentes para o contratante em caracterizar o contrato como parceria, tal 

atitude pode estar vinculada a uma estratégia para se posicionar em melhores condições de 

disputa com outros segmentos que também buscam suprir sua demanda por terras através do 

controle sobre a terra sem, necessariamente, ter a propriedade. Algumas evidências 

encontradas nos contratos e nas falas de entrevistados sugerem que, apesar de tratar a relação 

com os proprietários rurais como parceria, o que ocorre de fato é arrendamento. 

Considerando a subjetividade da interpretação dos contratos celebrados entre as 

unidades agroindustriais sucroenergéticas e os proprietários rurais, as estratégias utilizadas 

pelos grupos para que o contrato, caracterizado como parceria agrícola, traga elementos que 

garantam o pagamento de um valor mínimo ao proprietário da terra aparecem de diferentes 

formas. Alguns contratos trazem cláusulas contratuais que facilmente poderiam ser utilizadas 

pelos órgãos governamentais para questionar o caráter de parceria agrícola, enquanto outros 

trazem redação mais elaborada e capaz de camuflar melhor a relação de arrendamento entre as 

partes. 

A comparação entre os dois contratos constantes nos anexos 1 e 2 permitem verificar a 

diferença do nível de elaboração da redação dos contratos. A empresa que celebrou o contrato 

constante no anexo 1 é uma empresa de gestão familiar, a unidade em questão é um 

brownfield localizado na Região produtiva 2. A leitura do contrato demonstra que não houve 

grandes preocupações em descaracterizar a relação de arrendamento, uma vez que não consta 

do contrato nenhuma menção a uma participação percentual nos frutos, tampouco menção a 

procedimentos a serem seguidos em situações nas quais a produtividade fosse insuficiente 

para pagar o valor ajustado. Na prática, o contrato estabelece que o valor recebido pelo 

parceiro outorgante somente varia de acordo com o índice de indexação, no caso, o preço do 
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quilograma de ATR (açúcar total recuperável) apurado pelo sistema CONSECANA-SP 

(Conselho dos Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo). 

No item 2.5 do referido contrato e em seus subitens são ajustados os valores a serem 

pagos ao proprietário da área. Apesar de ser utilizada a palavra “proporção” para se referir a 

parte da produção que se destina ao parceiro outorgante, nota-se que, independentemente da 

quantidade produzida ou mesmo da concentração de ATR obtida, o valor a ser pago é de 

10.743 quilogramas de cana-de-açúcar por hectare aproveitável a cada ano. Será considerada 

a concentração de ATR de 115 kg/tonelada e o preço do ATR a ser considerado será o que for 

divulgado pelo sistema CONSECANA-SP. 

Algumas considerações podem ser feitas sobre as condições estabelecidas neste 

contrato.  A primeira delas é a necessidade de se reafirmar que o parceiro outorgante 

(proprietário da terra) não partilha o risco da atividade, uma vez que contratualmente fica 

ajustado o valor a ser recebido por ele, mesmo que seja indexado ao valor do produto. 

Consideramos que o fato de ter o valor indexado ao preço do produto não é condição 

suficiente para caracterizar a partilha dos riscos da atividade. Os contratos de arrendamento 

para o cultivo de grãos ou para a criação de gado são, normalmente, indexados no valor destes 

respectivos produtos e nem por isso são caracterizados como parcerias agrícolas. 

Uma segunda consideração é referente aos custos com o corte, o carregamento e o 

transporte da cana até a unidade industrial. O contrato também não faz menção de formas de 

pagamento desses serviços pelo parceiro outorgante referentes à sua parcela de produto. O 

cálculo demonstrado no contrato (Item 2.5.3) considera o valor da tonelada de cana na esteira. 

Todos os custos para cortar e levar a cana até a indústria são responsabilidade da parceira 

outorgada. 

Outra consideração a ser realizada sobre os termos do contrato se referem ao teor de 

sacarose a ser adotado para o efeito de cálculo. Independentemente da concentração de ATR 

apurada na cana produzida, será adotada a concentração de 115 kg/ton. O valor é menor que a 

média alcançada no estado de Goiás, 138 kg/ton. e menor que a média do Centro-Sul, 137,36 

kg/ton., na safra de 2014 (CONAB, 2015). Se for considerado que na área em questão a média 

estadual de concentração de ATR fosse alcançada, o proprietário da terra deveria receber 23 

quilogramas de ATR a mais por cada tonelada de cana-de-açúcar. Nos termos do contrato 

constante do Anexo 1 e considerando o valor do ATR na safra 2014, o proprietário deveria 

receber R$ 117,69 a mais por cada hectare envolvido na parceria agrícola. 
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De uma forma geral, o contrato de parceria agrícola analisado apresenta elementos que 

sugerem que não ocorre a partilha dos riscos da atividade, uma vez que o valor recebido não é 

proporcional ao volume de produção.  

O contrato constante do Anexo 2 foi celebrado entre um poderoso grupo empresarial 

que conta com participação de capital internacional e mantém uma unidade greenfield na 

Região produtiva 1. Trata-se de um contrato mais sofisticado, que adota redação melhor 

elaborada e que consegue deixar menos visível o caráter de arrendamento nele contido. 

Inicialmente é necessário levar em conta que o contrato atende as condições 

necessárias para ser considerado uma parceria agrícola, uma vez que estabelece o valor 

percentual da produção que se destina a cada parceiro. O item 3 e seus dez subitens definem 

os termos referentes à partilha dos frutos entre os parceiros de forma a caracterizar o contrato 

como uma parceria agrícola. Foi estabelecido o percentual de 10% para o parceiro outorgante 

e a responsabilidade de responder pela tributação e os riscos inerentes à atividade. Assim 

como no primeiro contrato analisado, o valor a ser pago está indexado ao valor do ATR 

divulgado pelo sistema CONSECANA-SP. Inclusive é adotada a concentração de 109,19 kg 

de ATR/ton. recomendada pelo sistema como adequado para casos em que a cota-parte do 

parceiro proprietário é entregue no campo. Enfim, os termos contratuais são bem 

fundamentados e sugerem de fato a existência de uma parceria agrícola. 

No entanto, o item 3.2 traz um indicativo de que o risco assumido pelo parceiro 

outorgante não se concretiza plenamente. A redação sugere se tratar de uma cláusula de 

segurança relacionada ao interesse da indústria em utilizar a cana-de-açúcar em épocas menos 

apropriadas para o corte. 

3.2 Como é do interesse da PARCEIRA AGRICULTORA para melhor 

atender a sua unidade agroindustrial, a antecipação do corte ou a colheita em 

épocas chuvosas ou ainda a retirada de mudas de cana-de-açúcar em épocas 

desfavoráveis para a promoção de plantio, o que prejudica o rendimento em 

toneladas da cultura de cana-de-açúcar, bem como o teor de sacarose do 

referido produto agrícola, fica garantida ao PARCEIRO OUTORGANTE 

uma participação mínima que lhe será paga em moeda corrente nacional, no 

valor equivalente a 16,00 (dezesseis) toneladas de cana-de-açúcar por 

hectare de Área, mais carreadores. (Anexo 2, p. 2) 

Segundo o relato de diversos proprietários rurais que celebraram parcerias rurais com 

a referida empresa e com outras unidades, a cláusula de segurança é o parâmetro de 

pagamento pela utilização da área. Segundo os relatos, embora seja estipulado em contrato, 

não há o acompanhamento do volume colhido a cada safra, condição necessária para a 

realização da partilha proporcional dos frutos. 
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Todos os proprietários rurais, representantes de empresas ou dirigentes de Sindicatos 

Rurais entrevistados afirmaram que o pagamento das parcerias agrícolas é realizado com base 

em um valor ajustado em toneladas por hectare ou por alqueire. Dirigentes dos Sindicatos 

Rurais de Itapaci
30

 e Rubiataba
31

 afirmaram que os produtores recebem 60 toneladas por 

alqueire/ano pelos contratos de parceria agrícola. O gerente de parcerias da Vale Verde 

Itapaci afirmou que a empresa paga entre 60 e 62 toneladas de cana por alqueire/ano aos 

parceiros. 

O presidente do Sindicato Rural de Mineiros
32

 afirmou que os proprietários rurais 

recebem valores diferenciados de acordo com as características de solo e a localização em 

relação à unidade. Segundo o entrevistado, os contratos são realizados com indexação no 

valor da tonelada de cana ou na saca de soja e podem chegar a até 20 ton/ha. O presidente da 

Cooperativa Mista Agropecuária do Vale do Araguaia
33

 (COMIVA) confirma a celebração de 

contratos de parceria indexados no valor da cana ou da soja, variando entre 9 e 15 ton/ha/ano, 

de acordo com a localização e as caraterísticas do solo. Independentemente da quantidade de 

toneladas e do produto utilizado para realizar a indexação, todos os relatos descreveram a 

relação entre o proprietário rural e a usina contratante de forma semelhante ao arrendamento, 

embora os contratos celebrados fossem de parcerias agrícolas. 

O Sr. Warney Fonseca
34

, contador na cidade de Itapuranga e membro da diretoria do 

Sindicato Rural daquele município, quando perguntado sobre a diferença dos contratos de 

parceria e de arrendamento realizados pelas usinas da região, respondeu: 

Olha, na verdade isso é uma grande confusão que se faz. O contrato de 

parceria, quando se tem um contrato de parceria, o parceiro assume os riscos, 

certo. Se a cana produzir bem, ótimo. Na verdade está meio mascarado 

esse contrato de parceria e de arrendamento, onde, na usina, na verdade 

todos são arrendamento, por que eles, o único ajuste que eles fazem é em 

relação ao preço, por que o preço é fechado no ano safra de 1º de abril a 31 

de março. Então, espera-se fechar o ano safra pra ver a média anual. O único 

ajuste que é feito é em relação ao preço, não é feito em relação a produção. 

Então, esse negócio de contrato de parceria e contrato de arrendamento está 

só mascarando alguma coisa. Por que está sendo feito dessa forma? Quando 

                                                 
30

 Entrevista realizada no dia 10 de agosto de 2014 com o Sr. Agnaldo Silva, presidente em exercício do 

Sindicato Rural de Itapaci. 
31

 Entrevista realizada no dia 11 de agosto de 2014 com o Sr. Antônio Arriel, presidente do Sindicato Rural de 

Rubiataba. 
32

 Entrevista realizada no dia 20 de outubro de 2014 com os Srs. Fernando Carvalho Mendonça e Ionaldo Morais 

Vilela, respectivamente presidente e diretor financeiro do Sindicato Rural de Mineiros. 
33

 Entrevista realizada no dia 20 de outubro de 2014 com os Srs. Júlio Sânzio Vilela e Marco Antônio Oliveira 

Campos, respectivamente presidente e vice-presidente da COMIVA. 
34

 Entrevista realizada no dia 10 de outubro de 2014 com os Sr. Warney Fonseca. O entrevistado é membro da 

diretoria do Sindicato Rural de Itapuranga, proprietário de uma empresa de acessoria contábil e fornecedor de 

cana para a unidade Vale Verde Itapuranga. Atualmente lidera um movimento para a criação de uma associação 

de fornecedores de cana na região. 
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se tem um contrato de parceria, você vai declarar o seu imposto de renda, 

você vai declarar atividade rural, entende-se que você é um produtor rural, 

você vai cair na atividade rural, anexo da atividade rural. O contrato de 

arrendamento, ele cai direto no recebimento, no rendimento de pessoa 

jurídica, como se fosse salário e tudo mais. A diferença, basicamente, é essa 

ai. O contrato de parceria, você trabalha com ele na atividade rural, como se 

você fosse um produtor rural. O contrato de arrendamento, você tá 

arrendando um bem, ele é tributado exclusivamente na atividade normal. 

Com base nos relatos de proprietários rurais parceiros de diferentes unidades 

sucroenergéticas em Goiás, localizadas no recorte espacial alcançado por essa pesquisa, é 

possível afirmar que, apesar de serem celebrados contratos de parceria agrícola, a relação 

entre as unidades sucroenergéticas e os proprietários rurais funcionam, de fato, como 

arrendamentos. 

Em relação aos demais termos estabelecidos nos contratos, quanto ao tempo, as formas 

de apuração da área objeto do contrato, as benfeitorias, a renovação do contrato e a sua 

finalização, há uma similaridade entre todos os contratos analisados. 

Quanto ao tempo de contrato, sempre há uma associação com o ciclo produtivo da 

cana-de-açúcar. Todos os contratos analisados determinam o prazo com base na longevidade 

dos canaviais, considerando a possibilidade de que esse prazo seja extrapolado caso ainda 

haja potencial produtivo e interesse das partes. Nos contratos constantes dos anexos 1 e 2 os 

prazos foram estipulados para um ciclo, seis e sete anos, respectivamente, com possibilidade 

de prorrogação por uma ou duas safras, de acordo com o interesse da contratante. A 

prorrogação dos contratos ocorre por iniciativa unilateral do contratante e deve ser notificada 

ao parceiro outorgante nos prazos estipulados pelos contratos. 

O objeto dos contratos é a área, sendo que são considerados para a remuneração do 

parceiro outorgante a área efetivamente plantada com cana-de-açúcar somada a área ocupada 

pelos carreadores (caminhos necessários ao escoamento do produto). São excluídas as 

parcelas que não possam ser ocupadas pelo cultivo por qualquer motivo, como: áreas de 

reserva, afastamentos obrigatórios, servidão de linhas de transmissão, etc. A apuração 

definitiva da área contratada ocorre somente após a realização do plantio e é inserida no 

contrato através de um termo aditivo. 

Os contratos estabelecem ainda que os contratantes têm o direito de eliminar cercas, 

sejam elas de divisas ou de repartição interna para facilitar a circulação do maquinário. Ainda 

é facultado aos contratantes construir ou instalar benfeitorias, desde que elas sejam 

necessárias ao processo produtivo de cana-de-açúcar. Os contratos preveem que no ato de 

finalização e devolução da área ao seu proprietário, deve ser realizado serviço de destruição 
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das soqueiras da cana, bem como a recomposição de cercas, porteiras e mata-burros 

previamente existentes na área. 

A renovação do contrato pode ser realizada de forma praticamente automática, desde 

que haja interesse das partes. Basta ao contratante notificar seu interesse, seguindo prazos 

legais estabelecidos, para que o proprietário aceite ou recuse a renovação do contrato. Em 

todos os contratos analisados, a preferência de renovação, em iguais condições com terceiros, 

é da agroindústria sucroenergética. Também chama a atenção a existência de cláusulas que 

estabelecem prioridade a estas em casos nos quais o proprietário opte por vender a área ou 

parte dela. Essas cláusulas estabelecem a obrigatoriedade de notificação da intenção de venda, 

bem como das propostas recebidas de terceiros. Na prática, a empresa sucroenergética passa a 

ter direito de controlar as ações referentes à possível comercialização da terra durante a 

vigência do contrato de parceria. 

Outra condição que chama a atenção para alguns contratos analisados é o fato de 

utilizar como indexador a soja. Alguns contratos de parceria agrícola entre empresas e 

proprietários rurais realizados na Região produtiva 1 estabelecem a indexação em sacas de 

soja em substituição a toneladas de cana, caso o preço da soja seja maior que o preço da cana 

na data do pagamento da parcela mensal devida ao proprietário. Tal situação se deve, segundo 

relatos de proprietários e de representantes de algumas empresas sucroenergéticas, pelo fato 

de se tratar de uma região em que a soja é largamente utilizada como indexador pelos 

proprietários rurais na realização de contratos de arrendamento para o cultivo de grãos, nas 

negociações de imóveis rurais e mesmo na negociação de insumos. A soja se tornou uma 

moeda corrente entre proprietários e produtores rurais, arrendadores de terra, fornecedores de 

máquinas, serviços e insumos agrícolas e foi incorporada pelos atores da agroindústria 

canavieira na intenção de facilitar a negociação com os proprietários rurais. 

O comportamento dos preços da soja e da cana-de-açúcar de acordo com os 

parâmetros definidos nos contratos, ofereceu mais vantagens aos proprietários que contavam 

com a flexibilização da indexação na safra 14/15. Os dados apresentados na figura 15 

demonstram que durante todo o período a cotação da soja foi superior a cotação da cana-de-

açúcar. Hipoteticamente, um contrato de parceria de uma área de 100 hectares, ajustado para o 

pagamento equivalente a dez sacas de soja por hectare/ano, dividido em 12 parcelas mensais 

durante o ano safra, teria oferecido ao proprietário da terra R$ 5.410,00/ano a mais, durante o 

período analisado, pelo fato de ter recebido o pagamento indexado no valor da soja em 

substituição a cana-de-açúcar.  
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Figura 15 - Cotação média de soja e cana-de-açúcar. Safra 14/15. 

 

Fonte: UDOP, 2015 e AGROLINK, 2015. Org. SILVA, W. F. 

O fato de realizar a flexibilização do indexador de forma a oferecer vantagens ao 

proprietário apareceu apenas em contratos mais antigos, celebrados em um momento em que 

as unidades demandavam estabelecer o controle de áreas para a formação dos canaviais que 

viabilizassem o funcionamento da indústria. A necessidade de ocupar terras que antes eram 

ocupadas pela atividade de grãos forçou, temporariamente, que as empresas lançassem mão 

de estratégias mais agressivas para convencer proprietários rurais a ceder terras para a 

atividade canavieira. Nos contratos mais recentes, como o constante do anexo 2, não foi 

identificada tal flexibilização. Se considerarmos que as unidades já controlam áreas 

suficientes para garantir o abastecimento, tal atitude sugere que se tratava de estratégia na 

disputa por áreas com outros segmentos produtivos. 

A opção pelo arrendamento/parceria é praticamente uma condição constante entre as 

unidades analisadas. Dentre elas, apenas na unidade Serra do Caiapó (Montividiu) não foi 

relatada a existência dessa modalidade de relação com a terra. É necessário lembrar que 70% 

da cana cultivada por esse grupo é realizado em terras próprias. Em todas as demais unidades 

a participação de terras arrendadas/parcerias foi superior a 50%. Em alguns casos chegando a 

quase totalidade da área cultivada, como nos casos das unidades: Otávio Lage 

(99,5%),Cooper-Rubi (96,7%) e Energética Serranópolis (94%), 

Nesta modalidade de relação as unidades agroindustriais contam com algumas 

vantagens que justificam sua predominância como forma de controle do território. A primeira 

delas é a possibilidade de manter o controle sobre o território sem a necessidade de realizar 

elevados investimentos na aquisição de terras. De uma forma geral, as terras agrícolas no 
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Brasil passaram por forte valorização nas últimas décadas, incentivadas pela elevação dos 

preços de commodities agrícolas e a ampliação da demanda no mercado global de alimentos e 

de energia (PLATA e REYDON, 2006). 

No estado de Goiás a elevação dos valores das terras agrícolas entre 2011 e 2013 foi a 

maior no país. A terra agrícola de primeira na região de Rio Verde teve valorização de 35,7% 

ao ano, e da terra de pastagem 27,5% ao ano, no período em questão (INFORMA 

ECONOMICS FNP, 2013). Nos locais onde as terras apresentam elevado valor a aquisição de 

áreas para suprir a demanda de uma unidade agroindustrial sucroenergética demandaria 

maiores investimentos que na instalação da unidade. 

Outra vantagem conferida pela prática do arrendamento/parceria em detrimento da 

aquisição é a possibilidade de realizar o reordenamento das áreas de cultivo. A substituição de 

áreas com baixo rendimento ou mais afastadas por outras que apresentem condições mais 

vantajosas pode ser realizada através da contratação de terras com melhor fertilidade natural 

ou mais próximas da unidade industrial. Essa possibilidade de remanejamento de áreas 

potencializa a capacidade do capital sucroenergético se apropriarem de renda da terra 

diferencial I. Considerando que nos contratos de parceria analisados não há previsão de que os 

custos de CCT (corte, carregamento e transporte) sejam partilhados, o fato de estar mais 

próximo da unidade industrial possibilita que a renda obtida pela usina seja ampliada. Da 

mesma forma, o arrendamento/parceria traz vantagens ao capital sucroenergético nos casos 

em que ocorra a descontinuidade da produção. Apesar de contar com prazos associados ao 

ciclo da lavoura canavieira e haver previsão de pagamento de multas em casos de quebra de 

contrato, se torna mais fácil encerrar a atividade em terras arrendadas. 

Casos de devolução de terras ao final do período contratual foram identificados nas 

duas Regiões produtivas. Especialmente na Região produtiva 2, pequenos proprietários que 

tiveram o contrato encerrado enfrentam dificuldades para se reestabelecer nas terras, como no 

exemplo a seguir. 

No município de Itapuranga 81% das propriedades rurais tem área inferior a 50 

hectares (IBGE, 2015). O predomínio de propriedades pequenas, somado a presença de relevo 

relativamente movimentado (Fig. 16), contribui para que os canaviais que atendem a demanda 

da unidade instalada no município se encontrem distribuídos de forma irregular e em talhões 

mais fragmentados. O número de propriedades controladas pela empresa é elevado em virtude 

da limitada extensão das propriedades. 
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Figura 16 - Aspecto geral de área rural no município de Itapuranga (GO). 

 

Fonte: Silva, W. F.. Out. 2014.  

A empresa localizada neste município obtém 2/3 da matéria-prima de produção 

própria realizada em terras arrendadas e o restante de fornecedores. Segundo um fornecedor 

entrevistado, a empresa pretende ampliar a base de produção de fornecedores e reduzir as 

áreas de arrendamento. A prioridade é se desfazer de áreas arrendadas nas quais não é 

possível realizar o corte mecanizado. 

Os contratos de arrendamento (ou parceria) não estão sendo renovados e muitas 

propriedades estão sendo devolvidas. Por força de contrato, a empresa deve devolver a terra 

livre de soqueiras e com o solo gradeado, além das cercas de divisa. Não há obrigatoriedade 

em relação a benfeitorias como divisas internas, bebedouros, estradas ou currais. 

A propriedade retratada na figura 17 teve seu contrato de arrendamento finalizado em 

meados de 2014 e foi devolvida ao seu proprietário. A extensão da propriedade é de 20 

hectares e as únicas benfeitorias que serão recebidas com a terra são uma pequena represa e as 

cercas de divisa. Não há casa ou qualquer outra benfeitoria. Desde o início do contrato o 

grupo familiar que habitava essas terras passou a viver na cidade e realizar trabalhos urbanos 

para se manter, visto que o arrendamento não é suficiente para tal. A renda obtida por seu 

proprietário (considerando valores médios atuais) é de R$ 1.000,00 por mês. Considerando 

que a terra anteriormente era utilizada para a produção de gado e de gêneros necessários ao 

sustento da família, o valor monetário recebido não é capaz de atender as demandas básicas 

de alimentação e moradia de seus antigos ocupantes.  
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Figura 17 - Propriedade rural devolvida ao proprietário no município de Itapuranga (GO). 

 

Fonte: SILVA, E. B. Out. 2014.  

O retorno à vida rural demandaria investimentos para a construção de toda a estrutura 

necessária ao recomeço da atividade anterior, a criação de gado ou mesmo para iniciar uma 

nova atividade. Com a finalização do contrato de arrendamento o proprietário encontrou como 

solução a venda da área para tentar comprar uma casa na área urbana. 

O atual proprietário da área declarou que foi necessária a realização de investimentos 

para correção do solo no valor de R$ 40.000,00, uma vez que nos dois últimos anos de 

contrato a empresa não realizou os tratos culturais normais para o cultivo da cana. Além disso, 

a reconstrução de cercas internas, curral, barracão, rede de energia elétrica e poço artesiano 

consumiram mais R$ 100.000,00. A casa está sendo construída através do Programa Nacional 

de Habitação Rural
35

, que financiou cerca de R$ 50.000,00 para tal. O investimento realizado 

na readequação da propriedade para receber outra atividade produtiva e abrigar uma família 

alcançou R$ 190.000,00. 

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itapuranga, Sr. Adão 

Donizete da Cruz, há diversos casos como este na região. Muitas famílias de produtores 

familiares que arrendaram suas terras para a usina e foram para a cidade não tem condições de 

                                                 
35

 O Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) foi criado pelo Governo Federal no âmbito do Programa 

Minha Casa Minha Vida, através da Lei 11.977/2009 e com a finalidade de possibilitar ao agricultor familiar, 

trabalhador rural e comunidades tradicionais o acesso à moradia digna no campo, seja construindo uma nova 

casa ou reformando/ampliando/concluindo uma existente. 
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retomar a atividade rural por não conseguir recompor as benfeitorias necessárias à sua 

sobrevivência naquele espaço. A esse respeito ele afirmou:  

É um problema sério essa vinda deles pra cidade, agora pra voltar é um 

problema. Muitos venderam as estacas e o arame, quem não vendeu deixou 

amontoado debaixo de uma árvore e apodreceu tudo, o arame enferrujou 

tudo! Agora para eles voltar, muitos vão ter que fazer aquelas cercas de 

divisórias dos pastos, vai ter que formar os pastos. Vai ter que refazer a casa 

ou uma boa reforma. Quem tem uma poupança vai gastar ela toda, e quem 

não tem vai ter que financiar. Financiar outra cerca, financiar outra casa, as 

vezes financiar até o gado. (Entrevista realizada com o Sr. Adão Donizete da 

Cruz, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itapuranga em 

out. 2014). 

O contexto apresentado demonstra que a tecnificação das operações agrícolas nas 

unidades mais antigas desencadeia um movimento de substituição de áreas de cultivo que 

tende a descartar terrenos mais declivosos e ocupar terrenos mais planos. Neste caso, a 

substituição é facilitada se as terras a serem descartadas forem objeto de arrendamento ou de 

parceria.  

Figura 18 - Moradias abandonadas em propriedades arrendadas para o cultivo de cana-de-açúcar em 

Itapuranga (GO). 

 

Fonte: SILVA, W. F. Outubro de 2014. Trabalho de Campo. 

Nas propriedades rurais territorializadas pelo capital sucroenergético as formas 

espaciais que não servem ao processo de produção, como as moradias, são abandonadas. As 

famílias recebem pelo uso da terra apenas nas áreas onde efetivamente ocorre o plantio. As 

moradias são abandonadas (Fig. 18) e as famílias se mudam para a cidade. O retorno à 

propriedade ao final do período de contrato requer a realização de investimentos na formação 

de pastagens e na reconstrução de casas e outras benfeitorias. O estado de abandono das casas 
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por períodos superiores há cinco anos condena essas formas espaciais a perda de função e ao 

desaparecimento, em longo prazo. 

O fato de cultivar cana-de-açúcar em terras arrendadas não impede que o capital 

sucroenergético se aproprie de uma parcela da renda da terra. Os contratos de 

arrendamento/parceria, quando indexados no valor da cana-de-açúcar, utilizam concentração 

de ATR fixada em valores menores que o alcançado, em média, no estado. Ao fixar a 

concentração de ATR e uma determinada quantidade de toneladas a cada hectare, a unidade 

sucroenergética estabelece meios para que a produção excedente sempre seja sua. Em outras 

palavras, os valores pagos ao proprietário da terra devem sempre ser ajustados de forma que 

estejam próximos do limite mínimo aceitável pelo proprietário. O maior rendimento em 

toneladas por hectare ou em ATR por tonelada sempre será apropriado pelo capital 

sucroenergético, seja em contratos de arrendamento, seja nos contratos de parceria. A 

predileção pelo arrendamento/parceria observada entre as unidades sucroenergéticas goianas 

se explica por essas condições demonstradas: a eliminação da necessidade de imobilizar 

capital na aquisição de terras, a mobilidade no uso dos territórios e a manutenção da 

capacidade de auferir renda da terra, mesmo sem deter a propriedade. 

 

5.4. O fornecimento 

 

Além da produção em terras próprias e dos arrendamentos/parcerias o setor 

sucroenergético lança mão da contratação de fornecedores de cana-de-açúcar como forma de 

complementar o abastecimento das unidades industriais com matéria prima. Algumas 

particularidades inerentes ao cultivo da cana, especialmente aquelas ligadas à impossibilidade 

de armazenamento e ao elevado custo das operações de corte, carregamento e transporte 

(CCT), fazem com que a relação entre fornecedor e indústria canavieira apresente 

particularidades em relação a outros complexos produtivos, como por exemplo, o de grãos. 

Nessa modalidade de relação entre produtores rurais e o capital sucroenergético, a 

indústria realiza a aquisição da cana-de-açúcar cultivada por produtores rurais que atendam a 

determinadas condições que sofrem influência direta da localização das terras em relação à 

unidade industrial e a disponibilidade de manter a atividade por, pelo menos, um ciclo de 

cultivo. Apesar de ser uma relação, a princípio, de compra e venda entre diferentes atores, na 

qual as decisões sobre a produção recaem sobre o produtor que, em tese, é o responsável por 

todas as etapas do processo de produção, os contratos e a relação entre produtor e comprador 
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da cana é permeada por interferências da agroindústria na atividade agrícola. Na prática, a 

indústria mantém algum grau de controle sobre a produção agrícola, mesmo que ela seja 

realizada por terceiros ao indicar as variedades a serem cultivadas e a época do corte, por 

exemplo. Assim, a indústria continua a controlar a produção, caracterizando um processo de 

territorialização do monopólio (OLIVEIRA, 1992), mesmo em terras e atividades controladas 

por produtores que, ironicamente, são chamados de fornecedores independentes de cana-de-

açúcar. 

Os contratos de fornecimento de cana-de-açúcar realizados entre produtores rurais e a 

indústria sucroenergética trazem especificações relacionadas às características do ciclo de 

cultivo da cana-de-açúcar e buscam resguardar direitos dos produtores rurais e das indústrias. 

É necessário considerar que a cana-de-açúcar é uma cultura de ciclo semiperene com custos 

de implantação e de logística muito elevados quando comparados a outras culturas, além de 

não ser possível armazenar por longos períodos a cana colhida. Especialmente nas áreas de 

expansão da atividade canavieira, a distância entre as unidades sucroenergéticas faz com que 

exista um número bastante limitado de possíveis compradores da cana. Na maioria dos casos, 

apenas uma unidade agroindustrial oferece localização adequada para que o produtor se torne 

fornecedor, visto que o deslocamento da cana para locais mais distantes reduziria, ou mesmo 

eliminaria, a renda diferencial I associada à localização. 

Se a localização da área de cultivo oferece limitação para o produtor, ela também se 

apresenta para o capital sucroenergético. As unidades agroindustriais encontram a limitação 

da distância para contatar fornecedores, uma vez que os proprietários de áreas mais afastadas 

da unidade de processamento serão excluídos da possibilidade de colocarem a sua terra para 

produzir cana pela inviabilidade econômica determinada pela distância. A limitação imposta 

pela distância estabelece a seletividade de compradores e de vendedores de cana-de-açúcar, 

condição que pode ser benéfica ao capital sucroenergético, como se verá posteriormente. 

Essas condições são importantes para a definição dos termos do contrato de 

fornecimento, especialmente quanto à duração, as formas de apuração do valor a ser pago e 

das obrigações das partes envolvidas. A decisão do produtor rural de se tornar fornecedor de 

cana-de-açúcar deve estar respaldada por algumas condições que independem de sua 

capacidade técnica e de investimentos. Um fornecedor está sujeito a uma série de limitações 

que, por vezes, fazem com que muitos potenciais produtores não se insiram na atividade. 

Uma primeira limitação está ligada a duração dos contratos. Sempre vinculada ao ciclo 

produtivo, normalmente, entre cinco e seis cortes, com a possibilidade de prolongamento por 

mais safras, caso haja potencial produtivo no canavial e interesse das partes em prolongar o 
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contrato. A contratação por períodos relativamente longos se coloca com um limitador da 

capacidade de decisão do produtor durante a vigência do contrato, uma vez que 

contratualmente este se compromete a manter o fornecimento durante o ciclo da lavoura. O 

fato de se comprometer por um período relativamente longo com a atividade associado com a 

instabilidade financeira das empresas da agroindústria canavieira e a instabilidade econômica 

e política no país foi relatado por alguns fornecedores como a motivação para que não 

renovem os contratos de fornecimento. Um fornecedor de cana-de-açúcar quando questionado 

sobre o interesse em renovar o contrato de fornecimento que está prestes a vencer, fez a 

seguinte declaração: 

Se permanecer o quadro que está aqui hoje, eu fico com os grãos. Por que eu 

fico com os grãos? É por que eu não vou ter esse custo elevado de 

implantação pra ficar amarrado o negócio por mais cinco ou oito anos num 

Brasil instável como esse nosso ai, economicamente, politicamente. Eu não 

vou correr esse risco, eu vou pro grão. O ciclo é menos de um ano. Se eu 

faço o cálculo da soja e não der lucro, eu aguento ficar um ano sem plantar. 

Eu não passo fome. Ai o ano que vem se o negócio clareou, melhorou, então 

vamos plantar. Agora se eu estiver num negócio de ciclo longo, amarrado, 

como é que eu faço?  (Entrevista realizada em com o Sr. Donaldo Alves de 

Almeida, em 20 de junho de 2015). 

Outra limitação apontada por produtores é relacionada aos custos de implantação e 

manutenção do canavial, em geral, bastante elevados. Um produtor rural
36

 que mantém 

contrato de fornecimento de cana-de-açúcar afirmou que os custos de implantação estão se 

elevando em percentuais superiores a elevação do valor pago pelas indústrias. A implantação 

de seu canavial realizada no ano de 2009 custou R$ 3.140,00/ha. Atualmente a implantação 

custaria R$ 6.000,00/ha. Nesse mesmo intervalo, o valor pago por kg de ATR variou de R$ 

0,35/kg para R$ 0,47/kg (UDOP, 2015). A variação do custo de implantação chegou a 91% no 

período, enquanto a variação do valor recebido por kg de ATR variou 34%. O mesmo 

produtor afirma que o custo de logística (corte, carregamento e transporte) entre lavoura e 

indústria consome a metade do valor recebido pela cana entregue na esteira. A cana é vendida 

para a unidade industrial que está mais próxima de sua propriedade, há cerca de cinquenta 

quilômetros. A hipotética venda desse material para outra unidade industrial, mais afastada, 

certamente ampliaria os gastos com logística, o que poderia inviabilizar economicamente a 

atividade. Essa condição foi relatada por alguns proprietários rurais como responsáveis por 

determinar a sua decisão de não se tornarem fornecedores. 

                                                 
36

 Entrevista realizada em 20 junho de 2015 com o Sr. Donaldo Alves de Almeida, produtor rural, fornecedor de 

cana-de-açúcar a uma unidade sucroenergética na Região produtiva 1 e membro da diretoria da Associação dos 

Produtores de Matérias-Primas para as Indústrias de Bioenergia de Goiás (APMP).  
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A combinação entre os longos prazos de contrato, as dificuldades de fornecer a cana 

para outra unidade se colocam como elementos importantes para que a participação de 

fornecedores no setor sucroenergético nos recortes analisados apresentasse níveis limitados. 

Na Região produtiva 1, apenas três unidades apresentam participação significativa de 

fornecedores: a Raízen (41,6%), a Usina Rio Verde (32,6%) e a Serra do Caiapó (30%) são as 

que possuem maior participação de fornecedores. Na Região produtiva 2, se destacam a Vale 

Verde Itapuranga (32%) e a Vale Verde Itapaci (20%). As outras unidades não apresentam 

participação significativa dessa modalidade de relação com produtores.  

Apesar das limitações apresentadas anteriormente, o fornecimento é a modalidade que, 

em condições normais, permite maior remuneração ao proprietário rural. Em todos os 

contratos de fornecimento analisados e em todas as entrevistas com fornecedores e 

representantes de unidades sucroenergéticas, foi identificado que os contratos de fornecimento 

utilizam como parâmetro para apurar o valor a ser pago ao produtor, a metodologia 

recomendada pelo Conselho dos Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de 

São Paulo (CONSECANA-SP).  

O valor é definido com base no volume de ATR entregue á unidade e no valor do kg 

de ATR divulgado pela mesma entidade. Considerando a produtividade média
37

 e a 

concentração de ATR
38

 alcançadas no estado de Goiás na safra 14/15 (CONAB, 2015) e valor 

do ATR
39

 no fechamento da safra (UDOP, 2015), a receita bruta por hectare cultivado com 

cana-de-açúcar pelos produtores no estado seria de R$ 5.093,00. O custo de produção 

(CONAB, 2015) seria de R$ 2.773,00, o que conferiria ao produtor, a possibilidade de lucrar 

R$ 2.320,00/ha. Considerando os mesmos parâmetros de produtividade e que a produção 

fosse realizada a uma distância de 30 km da unidade industrial, os gastos com CCT somariam 

R$ 1.959,00, o que resultaria em lucro líquido de R$ 361,00 por hectare. 

Os parâmetros adotados neste cálculo se referem à média de produtividade e de 

concentração de ATR em Goiás. Os valores citados pelos fornecedores entrevistados superam, 

em muito, a média estadual. Entre os produtores entrevistados na Região produtiva 1 a 

produtividade média, ao longo de cinco cortes, foi de 113 toneladas por hectare com 

concentração de ATR de 140 kg/tonelada. Na Região produtiva 2, a média de produtividade 

entre os fornecedores entrevistados foi de 110 toneladas/ha, ao longo de sete cortes, e a 

concentração de ATR foi de 130 kg/ton. As diferenças identificadas entre os parâmetros 

                                                 
37

 77,65 ton/ha. (CONAB, 2015) 
38

 139,56 kg/ton cana (CONAB, 2015) 
39

 R$ 0,47 / kg de ATR. (UDOP, 2015) 



193 

 

 

adotados para a apuração do valor a ser pago ao fornecedor contribui para que a renda 

diferencial alcançada por esses produtores seja muito superior ao valor citado anteriormente. 

Fornecedores entrevistados afirmaram alcançar rendimento monetário líquido de R$ 

2.100,00/ha, na Região produtiva 1, e de R$ 1.800,00/ha, na Região produtiva 2. 

Apesar do elevado rendimento identificado, a relação entre fornecedores e o capital 

sucroenergético, nos recortes da pesquisa, não é isenta de problemas, como inadimplência e 

falta de transparência na apuração do volume e qualidade do material entregue. O Sr. 

Hermínio Cruz
40

, fornecedor de cana-de-açúcar que atua na Região produtiva 2, afirmou que 

enfrenta problemas referentes à inadimplência e a dificuldade para acompanhar a apuração do 

volume produzido e da concentração de ATR. Sobre o acompanhamento do processo de 

pesagem e apuração da concentração do ATR, ele afirmou: 

A análise, a gente tem liberdade para entrar e acompanhar a análise e 

pesagem. Isso ai tá livre lá pra quem quiser acompanhar do campo até a 

fabricação. O que eu digo que a gente não tem condição de acompanhar é a 

questão do resultado final. O que produziu de subprodutos, esse resultado 

final que prevê no contrato, que a gente nunca teve controle sobre ele e saber 

se realmente foi aquilo mesmo. O que a gente recebe aqui é o depósito 

bancário, quer dizer, uma nota fiscal da produção e depois um depósito 

bancário. Então, quer dizer, nunca veio um relatório dizendo o que é que foi 

produzido, do valor do ATR que foi apurado no ano safra. Então acho que é 

isso que falta pra gente poder ter em mãos um resultado. (Entrevista 

realizada em 10 de outubro de 2014 com o Sr. Hermínio Cruz) 

A fala do entrevistado, apesar de deixar claro que existe liberdade para que se 

acompanhe o processo, também revela a incapacidade técnica de que o produtor acompanhe e 

compreenda a apuração do valor a ser pago pela indústria. Este produtor participa de uma 

iniciativa para a criação de uma associação de fornecedores que teria, entre outras atribuições, 

o acompanhamento da pesagem e da apuração de concentração de ATR, além de cuidar dos 

procedimentos de CCT. 

Outro produtor que participa da iniciativa de criação da associação afirmou sobre o 

acompanhamento da apuração do ATR: 

Nos não temos condições de acompanhar. Isso tem sido feito, na 

verdade, feito a Deus dará. Eles fazem por conta deles, nos apresentam 

um resultado, infelizmente é engessado. Nos não acompanhamos. E tá 

tendo, né, uma queda de braço muito grande entre o grupo, conosco. Por que 

não é interessante pro grupo, ele negociar com uma associação. Quando se 

negocia com uma associação, quer dizer, são vários produtores, você se 

fortalece. O que é que o grupo tá tentando fazer e faz diariamente? Tentando 

desarticular isso dai. As vezes me chama, chama outra pessoa que participa 

também e diz: Não, a negociação sua vai ser diferente! Então, infelizmente a 
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 Entrevista realizada em 10/10/2014 com o Sr. Hermínio Cruz, fornecedor de cana-de-açúcar a uma unidade 

sucroenergética da Região produtiva 2.  
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gente tem esse problema, essa queda de braço. Por que não é interessante pra 

eles negociar, por exemplo, com cinco diretores de uma associação ou cinco 

produtores negociar em nome de todos. O que é que eles tentam fazer, 

chamam de um em um e diz: Não, se você não participar da associação eu 

faço assim pra você. Se você não participar é X ou Y pra você. Tentam 

desarticular diariamente. Constantemente eles tentam nos desarticular. 

(Entrevista realizada em 10 de outubro de 2014 com o Sr. Warmen 

Rodrigues) Grifo nosso. 

A fala deste produtor fortalece a ideia de que existem problemas para que os 

fornecedores de cana acompanhem a apuração do rendimento obtido. Além disso, revela o 

posicionamento do grupo empresarial em questão quanto à formação da associação de 

fornecedores, bem como a estratégia utilizada para tentar impedir que os fornecedores se 

organizem. As associações de fornecedores atuam em pontos da relação entre as partes de 

forma a preservar os direitos dos fornecedores e potencializar a renda obtida na atividade. 

Especificamente, as associações poderiam proporcionar a redução de custos na aquisição de 

insumos e serviços e realizar o acompanhamento das análises de rendimento do material 

entregue às usinas. 

A atuação da Associação dos Produtores de Matérias-Primas para as Indústrias de 

Bioenergia de Goiás (APMP) é um destes casos nos quais a associação consegue oferecer 

suporte ao produtor fornecedor. Essa associação realiza a prestação de serviços ao produtor 

durante a fase de produção na forma de assessoria agrícola e mantém profissionais 

qualificados no interior das unidades agroindustriais que acompanham todos os 

procedimentos de pesagem e apuração da concentração de ATR. A participação da associação 

de fornecedores na relação entre seus associados e a usina resguarda os direitos das partes e 

torna a relação mais transparente, evitando conflitos como o que vem ocorrendo no centro 

norte do estado. 

Naquela região, os problemas de inadimplência relatados anteriormente foram 

responsáveis por um episódio entre um grupo empresarial que cultiva três mil hectares de 

cana na condição de fornecedor e uma unidade agroindustrial sucroenergética. A discordância 

entre as partes quanto a dívidas da empresa agroindustrial causaram uma série de atritos que 

envolveram a invasão da área de cultivo, o bloqueio da estrada que dá acesso aos canaviais, o 

envolvimento de forças policiais e a decisão judicial em favor da agroindústria. O último ato 

dessa série de conflitos foi a suposta tentativa de sabotagem no episódio em que foram 

encontradas rochas em meio a carga de cana (Fig. 19) proveniente desse fornecedor. O caso 

foi registrado como tentativa de sabotagem e será investigado (VALLE NOTÍCIAS, 2015). 
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Figura 19 - Rocha retirada de carga de cana. 

 

Fonte: Valle Notícias, 2015. 

Segundo a denúncia, as rochas foram colocadas intencionalmente em meio à carga de 

cana para danificar o maquinário da usina. Seria uma retaliação a decisão judicial que 

permitiu a indústria colher a cana do fornecedor em questão. Trata-se de um caso extremo de 

problemas de relacionamento entre a empresa contratante e o fornecedor de cana. Casos de 

descontinuidade do recebimento da cana podem impor ao produtor a necessidade de finalizar 

a sua atuação no cultivo de cana-de-açúcar, se não existirem outras unidades agroindustriais 

localizadas a uma distância que viabilize o fornecimento. A finalização da relação de 

fornecimento ou mesmo a descontinuidade das operações de uma unidade agroindustrial 

sucroenergética pode representar a impossibilidade de obtenção de renda diferencial I em 

virtude da distância a ser percorrida até outra unidade agroindustrial. 

O contexto apresentado demonstra a forte dependência relacionada à localização que a 

atividade de cultivo de cana-de-açúcar apresenta. Essa dependência foi relatada por alguns 

produtores rurais como determinantes na tomada de decisão de se tornar produtor de cana-de-

açúcar. Se a condição de fornecedor se mostrou a que melhor remunera o proprietário rural, 

ela é também a que expõe a maiores riscos.  

A contratação de fornecedores de cana encontra, então, alguns obstáculos por parte de 

proprietários rurais e do capital sucroenergético. Os proprietários, especialmente nas áreas de 

expansão da atividade, se mostram resistentes a aderir à atividade canavieira em função da 

combinação entre a falta de conhecimento técnico na atividade canavieira, a desconfiança da 

capacidade de pagamento das empresas do setor, do elevado custo de implantação do canavial 

e do prazo relativamente longo de arrendamento exigido. 
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Por sua vez, as usinas encontram na produção própria, seja em terras de terceiros 

contratadas através de parcerias/arrendamentos ou em terras próprias, a possibilidade de obter 

renda na atividade agrícola. A verticalização da atividade se mantém e garante rendimentos 

no ciclo agrícola e no industrial, as vezes se estendendo para o ciclo comercial. A 

territorialização do monopólio (OLIVEIRA, 1992) se concretiza de forma completa quando o 

mesmo agente econômico controla praticamente todo o ciclo produtivo, desde a geração de 

matéria prima até a finalização do produto. Essa característica arraigada na atividade 

sucroenergética brasileira desde a sua instalação no país (RAMOS, 1999) justifica a pequena 

utilização de cana proveniente de fornecedores no recorte analisado. Na Região produtiva 1 a 

participação média da cana proveniente de fornecedores alcançou 21,4%, enquanto na Região 

produtiva 2 essa participação foi de 7,6%. É necessário considerar que a primeira Região se 

caracteriza pela expansão recente da atividade sucroenergética e pela presença de maioria das 

unidades com modelo de gestão modernizado, inclusive com a participação de capital 

internacional e capital aberto e a segunda Região se caracterizar pela ocupação mais antiga e 

pela predominância de grupos empresariais que mantém gestão familiar. A diferença 

encontrada entre os dois grupos sugere que nos grupos empresariais tradicionais se mantém a 

preferência pelo controle de todo o processo produtivo, inclusive da produção agrícola, 

enquanto que nos grupos empresariais que adotam a gestão modernizada existe uma abertura 

maior para a contratação de fornecedores, embora essa não seja a forma de relação prioritária 

entre o capital sucroenergético e os proprietários de terras. 

A ação do capital sucroenergético para estabelecer controle sobre a terra encontra 

diferentes caminhos e diferentes estratégias. As duas Regiões produtivas analisadas, por suas 

distinções quanto às origens do capital e o modelo de gestão predominante, demonstram essa 

diversidade. 

Tabela 2 - Participação média (%) das formas de controle sobre a terra no recorte espacial analisado. 

Localidade Terra própria (%) Arrendamento/parceria (%) Fornecimento (%) 

Região produtiva 1 15,5 63,1 21,4 

Região produtiva 2 13,3 79,1 7,6 

Fonte: Trabalho de campo. Org. SILVA, W. F. 

Embora a participação de terras próprias tenha apresentado valores médios com 

pequeno intervalo entre as duas regiões, essa modalidade de controle da terra se destaca entre 

as unidades da Região produtiva 2. A média da primeira Região foi ampliada pela existência 

de uma unidade nesta Região com 70% de cultivo em terras próprias. 

O arrendamento/parceria foi a modalidade em destaque em ambas as Regiões, embora 

a participação mais destacada tenha ocorrido na Região produtiva 2. A recente iniciativa de 
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grupos empresariais familiares para realizar a reabertura de unidades sucroenergéticas 

instaladas durante o Proálcool e a instalação de uma unidade greenfield são condições que 

contribuem para que essa seja a modalidade mais utilizada na Região. 

Quanto à relação de fornecimento, o destaque é para a Região produtiva 1. Nela, 

principalmente os grupos empresariais que adotaram gestão profissionalizada, aderiram de 

forma mais incisiva à contratação de fornecedores. A predominância de unidades 

agroindustriais que utilizam modelo de gestão profissionalizado, capital aberto e contam com 

participação de capital externo nesta Região justifica a importante participação de 

fornecedores.  

O capital sucroenergético mantém o controle sobre a produção agrícola e sobre o 

território de forma a garantir a obtenção de renda nos ciclos agrícola e industrial, além de 

manter a hegemonia sobre o ciclo produtivo canavieiro.  

Seja qual for a localidade ou o modelo de gestão adotado, a instalação de uma unidade 

industrial sucroenergética representa para proprietários de terras, a possibilidade de 

potencialização da renda da terra. Uma unidade agroindustrial pode demandar algo próximo 

de 50 mil hectares para alcançar a sua plena produção, estabelecendo, assim, uma primeira 

condição para que a renda da terra se amplie: a elevada demanda por terras nas imediações da 

indústria. A essa condição, outras se somam para conferir a proprietários fundiários a 

obtenção de maior renda, o que discutiremos a seguir.  

 

5.5. Vender para que? 

A partir da leitura marxista, a renda da terra pode ser identificada a partir da 

concorrência entre capitalistas e a partir da propriedade privada da terra. No primeiro caso, se 

constitui em renda diferencial, enquanto que no segundo se constitui em renda absoluta 

(MARX, 19-). Na atividade canavieira, assim como nas demais atividades que tenham na 

exploração da terra e de suas potencialidades a base de sua existência, as duas modalidades de 

renda da terra podem ser identificadas. Como visto anteriormente, a verticalização da 

produção e a propriedade da terra na atividade canavieira confere aos capitalistas industriais 

do setor a capacidade de realizar a apropriação de renda diferencial e de renda absoluta, além 

do lucro médio da atividade agrícola e industrial.  

Uma das condições de seletividade que permitem a alguns capitalistas se apropriar da 

renda diferencial e, ao mesmo tempo determina a exclusão de outros é a forte dependência em 

relação à logística. Talvez esta seja uma das atividades produtivas mais sensíveis em relação à 
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localização para a obtenção de renda diferencial. Essa dependência de estar em uma 

localização que facilite o transporte da matéria prima até a unidade de processamento faz com 

que o interesse do setor se dê especificamente sobre terras que estejam em posição 

privilegiada em relação à unidade industrial. A preferência é sempre por controlar e ocupar 

terras que estejam o mais próximo possível da unidade de processamento e que reúnam 

condições de topografia e fertilidade adequadas ao cultivo mecanizado da cana. 

A abertura (ou reativação) de uma unidade agroindustrial sucroenergética traz consigo 

a criação de demanda por matéria prima em volumes consideráveis. Como consequência, faz 

com que as terras no seu entorno sejam valorizadas pelo fato de oferecer aos seus 

proprietários a possibilidade de ocupa-las com uma atividade que lhe permite entregar seu 

produto para ser processado em uma unidade industrial que esteja a uma pequena distância. 

Analisando a valorização de terras agrícolas, Ferreira, Miziara e Ribeiro (2007) identificaram 

forte correlação entre a proximidade das terras em relação aos mercados consumidores e a sua 

valorização. Por suas características, a atividade sucroenergética talvez seja uma das que mais 

impactam na determinação de preços das terras localizadas no entorno das usinas. 

Considerando este contexto, o que se busca identificar aqui é, em qual medida a 

presença da agroindústria canavieira impacta na capacidade de obtenção de renda da terra e, 

por consequência, na monopolização deste recurso por parte do capital fundiário. 

Para tal, partimos do princípio que a expansão da atividade sucroenergética em Goiás 

representa a intensificação da disputa por terras entre diferentes setores produtivos. O rápido 

crescimento da área cultivada com cana-de-açúcar com finalidade industrial no estado 

ocorrida nos últimos anos não representou a substituição ou a supressão de outras atividades, 

quando analisada na escala do estado. O movimento representou, na verdade, a intensificação 

do uso da terra em um espaço onde já existia uma significativa disputa territorial entre outras 

atividades agropecuárias. No movimento analisado, a demanda por terras se intensificou na 

medida em que os empreendimentos sucroenergéticos entraram em operação e formaram suas 

áreas de cultivo que, em alguns casos, supera 50 mil hectares. 

A segunda condição refere-se à constatação de que, nos recortes analisados, a 

aquisição de terras pelo capital sucroenergético não representou a principal forma de 

territorialização. A contratação de arrendamentos/parcerias foi a forma prioritária de 

territorialização adotada pelo setor, seja nas áreas de produção consolidada, como na Região 

produtiva 2, seja nas áreas de expansão, como na Região produtiva 1. O quadro identificado 

sugere que, apesar de não ter ocorrido a aquisição de vastas áreas para o cultivo de cana, o 

setor não abriu mão de estabelecer o controle sobre a produção agrícola. 
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A última condição é a expansão de outras atividades agropecuárias que ocorre de 

forma paralela à expansão canavieira. Mesmo com a ampliação da área cultivada com cana, 

no recorte analisado, ocorreu a ampliação da produção de grãos e de carnes nestes mesmos 

espaços. A disputa por terras e a utilização de terras consideradas marginais para 

determinadas atividades se realiza neste contexto de demanda aquecida. 

A combinação entre os elementos listados acima permite compreender as condições 

que ocasionaram, no contexto analisado e levando em conta os recortes espacial e temporal 

adotados, o movimento de valorização das terras agrícolas (Tab. 3) e, por consequência, dos 

contratos de arrendamento de terras realizados nestes espaços. Segundo dados coletados junto 

a corretores de terras consultados nas duas Regiões produtivas, a valorização média das terras 

foi de 96% nos últimos cinco anos. Quando perguntados sobre os fatores que contribuíram 

para a elevação dos preços, os entrevistados associaram a elevação da demanda por terras em 

ambas as Regiões produtivas à elevação da cotação dos produtos utilizados na indexação do 

preço da terra e na maior demanda por terras nestes locais. 

Na Região produtiva 1
41

, todos os entrevistados afirmaram que a dinâmica de 

produção de grãos foi a principal responsável pela valorização. Neste recorte espacial, 

inclusive, o valor da terra com finalidade agrícola foi indexado ao valor da soja por todos os 

entrevistados. A moeda corrente para a negociação de terras neste local é a soja, mesmo que 

tenha ocorrido nos últimos anos um rápido avanço da atividade canavieira. 

Na Região produtiva 2
42

, os entrevistados associaram a elevação dos preços à 

ampliação da demanda por terras para o cultivo de cana-de-açúcar e de seringueiras. Alguns 

dos entrevistados também associaram a elevação dos preços das terras à abertura de áreas para 

o cultivo de grãos. Segundo as informações prestadas, algumas áreas mais argilosas e com 

menor declividade vem sendo ocupadas pelo cultivo de grãos e ‘empurrando’ a atividade 

pecuária para áreas com topografia mais acidentada. O movimento em questão contribui para 

a valorização de áreas destinadas a atividade agrícola e a pecuária, visto que amplia a 

demanda por estas também. Diferentemente do que foi constatado na primeira Região 

produtiva, os entrevistados não indexaram o valor da terra ao preço da soja. Embora não 

esteja diretamente dependente da dinâmica de produção de grãos, os valores praticados nas 

                                                 
41

 Foram entrevistados cinco corretores de terras, que atuam na compra e venda de imóveis rurais nos seguintes 

municípios: Rio Verde, Montividiu, Caiapônia, Santa Helena, Perolândia, Portelândia, Mineiros, Jataí, 

Serranópolis, Aporé e Chapadão do Céu. 
42

 Foram entrevistados seis corretores de terras, que atuam na compra e venda de imóveis rurais nos seguintes 

municípios: Goianésia, Vila Propício, Santa Rita do Novo Destino, Barro Alto, São Luiz do Norte, Itapaci, 

Itapuranga, Carmo do Rio Verde, Nova Glória, Rubiataba e Ceres. 
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negociações nesta Região se elevaram em proporção superior ao verificado na outra Região 

analisada. 

Tabela 3 - Preços praticados (2015) e valorização média de terras destinadas à agricultura e pecuária. 

Localidade 
Agricultura 

(R$/ha) 

Pecuária 

(R$/ha) 

Valorização média nos 

últimos cinco anos. 

Região produtiva 1 48.600,00 9.750,00 92% 

Região produtiva 2 10.950.00 7.200,00 100% 

Fonte: Trabalho de campo: entrevistas com corretores de imóveis que atuam no recorte espacial 

analisado. Org.: SILVA, W. F.  

Os dados coletados revelam uma forte discrepância no valor de terras destinadas a 

agricultura entre as duas localidades analisadas (Tab. 3). Os valores praticados nas 

negociações de terras destinadas a agricultura na Região produtiva 1 são mais de quatro vezes 

superiores aos praticados na Região produtiva 2. A diferença encontrada quando se trata de 

terras destinadas à pecuária foi muito menor, alcançando apenas 35% entre as duas 

localidades. 

As terras destinadas à atividade agrícola na Região produtiva 1 apresentaram valor 

médio equivalente a receita bruta de 8,8 anos, se cultivadas com cana-de-açúcar
43

, e de 8 anos 

se cultivadas com grãos. Na Região produtiva 2 a relação é de 2 anos de receita bruta, quando 

cultivada com cana-de-açúcar, e 1,8 anos se cultivada com grãos. A aquisição de terras na 

Região produtiva 1 tende a ser restringida pelos elevados valores de mercado praticados. Tal 

situação exclui uma série de possíveis compradores com menor capacidade de investimento. 

Os elevados preços das terras no Sudoeste de Goiás e a predominância de unidades 

industriais greenfield nesta Região justificam o baixo índice de aquisição de terras pelo capital 

sucroenergético. A aquisição de terras em quantidade suficiente para atender a escala de 

produção das novas unidades representa a necessidade de realização de investimentos muito 

elevados para um setor produtivo que sempre dependeu de ações estatais para sobreviver. 

Além disso, o perfil de gestão predominante entre as unidades desta Região produtiva 

sugerem que a imobilização de capital na aquisição de terras não se coloca como uma 

prioridade para empresas que buscam se adequar ao regime de acumulação flexível 

(HARVEY, 1992), mesmo na atividade sucroenergética, uma atividade fortemente 

verticalizada. 

Os dados levantados sobre a Região produtiva 2, demonstram que, apesar de não haver 

uma participação significativa de terras próprias na composição dos canaviais, essa 

                                                 
43

 Os parâmetros utilizados para a comparação foram: produtividade de 100 ton/ha de cana-de-açúcar e valor da 

tonelada de R$ 55,00; para os grãos, considerou-se safra de verão com soja com produtividade de 60 sc/ha e 

cotação de R$ 60/sc e safrinha de milho, com produtividade de 100 ton/ha e cotação de R$ 25/sc. 
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possibilidade se mostra economicamente mais coerente. A relação entre o preço médio das 

terras e a receita bruta é equivalente a dois anos de produção, se considerado o cultivo de 

cana-de-açúcar. Por sua vez, a comparação entre o valor das terras e o valor médio do 

arrendamento nesta localidade demonstra que um ano de arrendamento equivale a 5,7% do 

preço da terra. A aquisição de terras na região, mesmo considerando a recente elevação de 

seus preços, ainda se mostra economicamente racional. Ao contrário do que foi constatado na 

Região produtiva 1. 

A interpretação dos dados referentes aos preços da terra e do arrendamento nos 

recortes espaciais adotados demonstram que a aquisição de terras para a produção de cana é 

economicamente irracional na Região produtiva 1, uma vez que os preços praticados 

demandariam investimentos muito elevados que somente seriam amortizados após mais de 

uma década. Na Região produtiva 2 a aquisição de terras com a mesma finalidade ainda se 

mostra uma atitude economicamente racional, uma vez que a amortização do capital investido 

seria realizada em tempo menor. 

Independentemente do local, da origem do capital ou mesmo do modelo de gestão 

empresarial, a presença de uma unidade agroindustrial sucroenergética contribui para que 

ocorra a intensificação da demanda e do uso da terra de forma a possibilitar a transferência de 

renda a seus detentores. Considerando as terras que estão nas imediações de unidades 

sucroenergéticas instaladas recentemente, nas Regiões produtivas 1 e 2, a elevação dos preços 

identificada foi de 120% e 820%, respectivamente, nos últimos cinco anos. O entendimento 

dessa diferença na valorização somente pode ocorrer se forem levadas em conta as 

características espaciais presentes nestes locais e levado em conta que, apesar de ter relação 

com a atividade sucroenergética, ela não pode ser creditada totalmente a esta variável. Na 

verdade a valorização da terra não é uma variável que possa ser controlada pela vontade de 

seu detentor, tampouco explicada a partir de um único determinante. Para Marx (19-)  

A propriedade fundiária supõe que certas pessoas têm o monopólio de dispor 

de determinadas porções do globo terrestre como esferas privativas de sua 

vontade particular, com exclusão de todas as demais vontades. Isto posto, 

trata-se de esclarecer o valor econômico, isto é, a valorização desse 

monopólio na base da produção capitalista. Para isso, em nada contribui o 

mero poder jurídico desses proprietários, de usar e abusar de porções deste 

planeta. O emprego delas depende por inteiro de condições econômicas que 

não se subordinam à vontade deles. (p. 707) 

O monopólio da terra, embora esteja no centro do mecanismo que origina a renda 

fundiária, não é portador da capacidade de determinar o seu valor. Dentre as variáveis que 

mantêm forte capacidade de estabelecer correlação com o preço e a valorização das terras, 



202 

 

 

estão: as características da produção que se realiza nas imediações, a disponibilidade de 

infraestrutura e de possíveis consumidores da produção agrícola, a ocupação anterior existente 

neste espaço e as características edafoclimáticas.  

A combinação dessas e outras variáveis foi responsável por fazer com que na Região 

produtiva 1, a valorização das terras próximas às unidades agroindustriais sucroenergéticas 

fosse pouco superior à média da valorização de terras ocorrida no mesmo período na Região 

produtiva como um todo. Enquanto a valorização identificada no conjunto dos municípios que 

a compõem foi de 92%, nas imediações da unidade sucroenergética em questão o índice foi de 

120%. 

A localidade onde foi instalada uma das maiores unidades de processamento desta 

Região é ocupada, predominantemente, pela agricultura de grãos, nos terrenos mais argilosos 

e com menor declividade, e pela pecuária, nos solos de textura mais arenosa. “A atividade 

pecuária realizada neste espaço era de baixo rendimento e boa parte das pastagens estava 

degradada” (Entrevista com o Sr. Ionaldo Moraes Vilela, diretor do sindicato Rural de 

Mineiros).  A ocupação destas terras com a atividade canavieira conferiu aos proprietários de 

terra a capacidade de obtenção de renda através de contratos de parceria agrícola com a 

unidade agroindustrial. “O valor médio pago aos proprietários pelas parcerias nas áreas que 

antes eram pastos é de 9 ton. cana/ha. É melhor que a pecuária.” (Marco Antônio O. 

Campos, vice-presidente da COMIVA). A fala dos entrevistados demonstra que a atividade 

sucroenergética foi responsável por fazer com que fosse ampliada a renda obtida pelos 

proprietários rurais, condição que contribuiu para que ocorresse a sua valorização. 

Apesar de, claramente, ter ocorrido valorização das terras associada à atividade 

canavieira, também é verdadeira a afirmação de que ela foi mais intensa nas terras que estão 

mais próximas às unidades agroindustriais. Quando analisada no seu conjunto, a dinâmica de 

produção de grãos foi a principal responsável pela valorização das terras desta Região 

produtiva. A presença de agroindústrias processadoras de grãos, de leite e carnes forma um 

importante polo agroindustrial no Sudoeste de Goiás e confere a essa cadeia produtiva a 

capacidade de ocupar maior área de cultivo que a cana-de-açúcar e influenciar de forma mais 

incisiva na composição dos preços de terra nesta região.  

Assim como na primeira Região produtiva, o movimento de valorização da terra 

também ocorreu na Região produtiva 2. Nesta Região, segundo os dados e relatos coletados, a 

demanda por áreas que sejam portadoras de características facilitadoras do cultivo de cana-de-

açúcar desencadeou a elevação dos valores de terras e de arrendamentos.  
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Considerando as características das unidades agroindustriais sucroenergéticas em 

funcionamento nesta Região, é necessário levar em conta que as demandas foram menos 

intensas nas imediações de unidades que estão em funcionamento há mais tempo, uma vez 

que elas já possuem área cultivada em quantidade suficiente para atender suas necessidades de 

processamento. Na maior parte destas unidades o movimento que ocorre na atualidade é a 

substituição de áreas com topografia mais acidentada por outras com menor declividade, de 

forma a permitir a mecanização das operações de corte. Assim, nas imediações de unidades 

brownfield a valorização identificada foi compatível a que ocorreu na Região produtiva 1. 

Nas imediações da única unidade greenfield desta Região a valorização foi intensa, 

alcançando o patamar de 820% nos últimos cinco anos. Essa supervalorização tem relação 

direta com as características da produção realizada no local antes da instalação da unidade. 

Trata-se de uma região na qual a atividade predominante, até a instalação da unidade, foi a 

pecuária extensiva. Acionistas e membros da diretoria do grupo empresarial responsável pela 

instalação da unidade realizaram a aquisição de terras na região antes que fosse anunciada a 

localização do empreendimento como forma de garantir o controle sobre a área de cultivo 

necessária ao seu funcionamento. Segundo um diretor da unidade, as terras da região eram 

negociadas a R$ 6.700,00/alqueire goiano e agora são negociadas a valores que flutuam entre 

R$ 50.000,00 a R$ 60.000,00/alqueire goiano. A conversão do uso do solo de pecuária para 

agricultura associado a proximidade da nova unidade agroindustrial sucroenergética explicam 

a valorização identificada. “Em uma palavra, ao comprar a terra compra-se o direito de auferir 

a renda da terra” (OLIVEIRA, 2007, p. 57). E neste caso, a capacidade de auferir renda da 

terra é significativamente elevado, quando comparado com outras terras nas imediações. Na 

verdade, o que buscavam ao comprar as terras de forma antecipada, era se apropriar das 

vantagens derivadas da valorização destas. Embora não tenha ocorrido aquisição de terras 

pela pessoa jurídica, boa parte de seus acionistas e diretores de alto escalão tiveram a 

oportunidade de se apropriar da renda.  

O cultivo de cana-de-açúcar oferece aos proprietários de terras localizadas no raio de 

interesse de uma unidade sucroenergética, a possibilidade de receber, de forma indireta, da 

sociedade um valor adicional em troca de sua utilização no processo produtivo, valor esse 

oriundo da mais valia apropriada pelo capitalista. Na leitura marxista, os proprietários 

fundiários destes locais cobram o tributo social na forma de renda fundiária, uma vez que o 

preço geral de produção é superior ao preço particular de produção nestas terras, condição 

para a existência de renda. 
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Se “o preço da terra não passa de renda capitalizada e, por isso, antecipada” (MARX, 

19-, p. 925) ao proprietário no ato da aquisição, a diversificação das atividades produtivas 

capazes de gerar renda em uma propriedade funciona como fator de elevação do preço da 

terra. Uma vez entendido que a atividade sucroenergética contribui para que a renda obtida do 

monopólio da terra se amplie, a questão que se coloca é a seguinte: o que levaria o seu 

proprietário a vendê-la, uma vez que ela lhe oferece renda?  

Marx (19-) considera a existência de uma classe de proprietários fundiários, para os 

quais, “a terra nada mais representa que um tributo em dinheiro que o monopólio lhe permite 

arrecadar do capitalista industrial, o arrendatário” (p. 709). Essa classe de proprietários 

fundiários se apropria de pagamentos realizados por outros capitalistas que utilizam suas 

terras para a produção de um determinado bem. O valor pago ao proprietário constitui a renda 

fundiária que é por ele apropriada, bem como os resultados da valorização de suas terras pela 

incorporação de capital realizado pelo arrendatário. O capital incorporado à terra durante o 

processo normal de produção realizado pelo arrendatário, como terraplanagens, adubação, 

construção de canais, drenagens, vias de acesso, etc., é considerado um “capital-terra” 

(MARX, 19-), forma especial de capital que favorece ao proprietário fundiário e que será 

acrescido ao valor da terra bruta. Na contemporaneidade esse capital é chamado de benfeitoria 

e, da mesma forma, normalmente favorece ao proprietário, uma vez que por ele será 

incorporado. 

Considerando a diversidade das formas com que o capital sucroenergético se relaciona 

com a propriedade privada da terra, a apropriação da renda ocorre em diferentes 

circunstâncias. As vezes pelo capitalista industrial, que monopoliza o processo de produção 

em terras próprias; pela associação entre o capitalista industrial e o fundiário, que partilham a 

renda nas relações de arrendamento/parceria; ou ainda pelo capitalista fundiário, que se 

apropria dela através da realização de trabalho para a produção e o fornecimento de cana. 

Além dessas três possibilidades, o proprietário fundiário pode perceber renda sem nem 

mesmo manter relação direta com o capital sucroenergético. O simples fato de estar 

estrategicamente localizado em relação a uma unidade agroindustrial canavieira lhe confere o 

benefício de perceber a valorização de suas terras que, se negociadas, lhe conferem a 

realização de renda absoluta de uma só vez. 

Os dados coletados e evidências apontam para um quadro no qual a inserção ou a 

expansão da atividade canavieira em um determinado espaço promove uma relação dialética 

entre a demanda por terras agrícolas, a renda obtida por proprietários fundiários e por 

arrendatários e o comportamento dos preços praticados no mercado de terras.  
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O processo que se quer demonstrar tem início com a inserção ou com a expansão da 

atividade canavieira em um determinado espaço. As duas Regiões produtivas verificadas 

neste estudo são espaços nos quais está ocorrendo significativo movimento de ocupação de 

terras para o cultivo de cana-de-açúcar. A consequência imediata é a ampliação da demanda 

por terras, uma vez que não se tratam de espaços ociosos. Embora guardem distinções quanto 

ao processo de ocupação recente e as atividades predominantes, as duas Regiões em questão 

contavam com ocupação de suas terras para a produção agropecuária. A inserção e/ou a 

expansão da atividade canavieira representou a ampliação da demanda por terras. 

O fato de contar com unidades agroindustriais da agroindústria canavieira nas 

proximidades se coloca, inicialmente, como uma possibilidade de diversificação das 

atividades realizadas pelo proprietário rural ou mesmo a possibilidade de arrendar a terra para 

a o cultivo de cana-de-açúcar. Mesmo diante do quadro instável que a atividade canavieira 

tem apresentado nos últimos anos, a produção de cana-de-açúcar se mantém como uma das 

atividades agrícolas com maior capacidade de remuneração do produtor. Os dados coletados 

no recorte espacial desta pesquisa revelaram que mesmo quando comparada com a atividade 

de cultivo de grãos, com duas safras anuais
44

, a produção de cana-de-açúcar oferece ao 

produtor ou ao proprietário das terras remuneração superior. Assim, o que ocorre é a elevação 

da renda obtida pela exploração econômica da terra pelo seu proprietário ou por um 

arrendatário. 

A elevação da renda, por sua vez contribui para que a demanda seja ampliada, uma vez 

que grupos empresariais e investidores individuais passam a identificar esse fato como uma 

oportunidade de realização de investimentos, como foi o caso da empresa Brasil Agro, 

relatado anteriormente. 

O preço da terra varia em proporção direta com a sua capacidade de gerar renda. 

Quando um capitalista compra a terra, ele está comprando, na verdade a capacidade de auferir 

renda que esta terra carrega em si, seja pela sua constituição natural, seja pela sua localização 

(OLIVEIRA, 2007). O valor pago por uma parcela de terra pelo capitalista lhe confere a 

capacidade de extrair dela fração da mais valia social que lhe será transferida na forma de 

dinheiro como forma de tributo para que ela seja colocada para produzir (MARX, 19-). 

Portanto, as parcelas de terra que apresentam maior capacidade de auferir renda a seus 

proprietários terão maior valor no mercado de terras. Um terreno com solo de elevada 

                                                 
44

 Principalmente na Região produtiva 1, é possível realizar duas safras anuais de grãos sem a necessidade de 

irrigação. Em condições normais, a soja é cultivada na safra de verão e o milho é cultivado na safrinha. A 

conjunção entre as características edafoclimáticas predominantes nos chapadões do Cerrado e o desenvolvimento 

técnico da agricultura de grãos permite o aproveitamento da mesma área para as duas safras. 
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fertilidade e bem localizado em relação a um centro de consumo se torna mais valorizado que 

outras parcelas. Nos casos analisados, seja nas áreas de inserção da atividade canavieira, seja 

nas áreas de expansão dessa atividade, ocorreu a valorização da terra. As terras localizadas no 

raio de interesse das unidades sucroenergéticas e que apresentavam características naturais de 

fertilidade e de topografia capazes de favorecer o cultivo de cana-de-açúcar foram valorizados 

de forma mais intensa que os demais. 

A elevação dos preços de mercado dessas terras, por sua vez, é a materialização da 

elevação da renda absoluta da terra (MARX, 19-), naqueles casos em que houve a negociação 

da terra. A forte valorização da terra observada nos recortes de análise atua no mercado de 

terras de forma contraditória. Por um lado, elas passam a atrair investidores que as enxergam 

como um ativo financeiro ou como reserva de valor. Grupos empresariais fortemente 

capitalizados, muitas vezes com participação de capital estrangeiro, se organizam para 

comprar e explorar vastas áreas de terra, especialmente no ambiente de Cerrado. Se ela passa 

a ser vista como um ativo financeiro para alguns, para outros ela passa a ser algo inacessível. 

Adquirir terras não é, no contexto do modo capitalista de produção, uma possibilidade 

disponível a maioria da sociedade. Apenas aqueles que dispõem de volume de capital 

significativo podem se colocar como compradores de terras. A exclusão de parte da população 

do mercado de terras em virtude do elevado preço é uma condição que foi verificada por 

Vandeveer et al. (2001, apud REYDON et al., 2006). No estudo em questão foi considerado o 

tamanho das propriedades como responsáveis pela exclusão de compradores menos 

capitalizados. A mesma condição se coloca para aquelas terras que alcançam preços muito 

elevados por unidade de área, como é o caso das terras de elevada produtividade localizadas 

na Região produtiva 1. 

Os preços extraordinários alcançados pelas terras deste local demonstram a 

irracionalidade que a propriedade privada da terra estabelece para o desenvolvimento da 

produção agrícola sob o modo capitalista de produção. Terras apropriadas para a lavoura de 

elevado rendimento estão sendo negociadas a preços que estão entre 3.000 e 4.000 sacas de 

soja por hectare. É um valor economicamente irracional, uma vez que a amortização desse 

investimento demandaria o equivalente a meio século de produção bruta. Os valores 

observados indicam que a valorização avançou de forma muito mais intensa que a renda que a 

terra pode oferecer ao seu proprietário. Somente atores fortemente capitalizados teriam 

condições de comprar terras. O movimento de elevação dos preços e da renda da terra se 

coloca como uma barreira à aquisição de terras pela maioria dos agentes. Ocorre uma 
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verdadeira seleção entre os possíveis compradores de terra cujo critério de seletividade é o 

volume de capital acumulado. 

Os compradores de terras, por sua vez, somente encontram racionalidade na aquisição 

de terras com preços extremamente elevados se o objetivo final for a criação de uma reserva 

de valor, e se existir a possibilidade de que o seu valor seja ainda mais ampliado. Em outras 

palavras, o que se busca é transformar a terra em um ativo financeiro capaz de remunerar o 

proprietário no movimento especulativo do mercado de terras, além de proteger o capital 

aplicado. A finalidade de produção é secundária quando os preços de mercado das terras 

alcançam valores muito elevados. 

Embora a decisão de vender uma parcela de terras seja de foro pessoal e dependa de 

um conjunto de condições que fogem ao controle do proprietário fundiário, a atividade 

sucroenergética atua no sentido de fortalecer o monopólio da propriedade fundiária. 

As condições para que ocorra esse fato estão justamente no movimento descrito 

anteriormente. A atividade sucroenergética contemporânea contribui para a manutenção da 

propriedade privada da terra e da estrutura fundiária vigente em um determinado local através 

de duas frentes: o pagamento de renda a proprietários de terras e a eliminação de parte 

significativa de possíveis compradores devido à elevação dos preços da terra. Assim, aqueles 

proprietários rurais rentistas encontram condições adequadas à manutenção da propriedade, 

uma vez que o retorno financeiro se torna maior.  

Marx (19-) considera a existência de três classes constituintes do quadro da sociedade 

moderna: “o trabalhador assalariado, o capitalista industrial e o proprietário da terra” (p. 710). 

A redução do quadro social em apenas três categorias buscava demonstrar as três principais 

entidades que estabeleciam o confronto em torno da propriedade fundiária e da produção de 

gêneros agrícolas. A evolução destas formas e a sua adequação ao contexto de um regime de 

acumulação flexível (HARVEY, 1992) fez com que novas formas de atuação e conflitos entre 

classes ou frações de classes se tornassem comuns no movimento de dominação dos mercados 

e dos recursos naturais, em especial a terra. Apesar de toda a modificação no quadro da 

estrutura social, uma condição apontada por Marx ainda se mantém em significativa parcela 

dos casos: os proprietários de terra não são necessariamente os que a utilizam para produzir. 

A condição prévia do modo capitalista de produção, portanto, é esta: os 

agricultores efetivos são trabalhadores agrícolas, empregados por um 

capitalista, o arrendatário, que explora a agricultura como campo particular 

de aplicação de capital, como investimento de seu capital numa esfera 

particular de produção. Esse capitalista arrendatário paga ao proprietário das 

terras, ao dono do solo que explora, em prazos fixados, digamos, por ano, 

quantia contratualmente estipulada (como o prestatário de capital-dinheiro 
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paga determinado juro) pelo consentimento de empregar seu capital nesse 

campo especial de produção. Chama-se essa quantia de renda fundiária [. . .]  

(MARX, 19-, p. 710) 

Na atividade canavieira e no recorte espacial e temporal adotado, a predominância da 

relação de arrendamento/parceria como forma de territorialização utilizada pelo capital 

sucroenergético demonstra que, embora exista forte verticalização na atividade 

sucroenergética e que a propriedade da terra seja uma das características históricas mais fortes 

desse segmento produtivo, o movimento de separação entre a classe de proprietários de terra e 

a de capitalistas industriais na atividade é marcante. 

A partir da realização de entrevistas com proprietários rurais que realizaram contratos 

de arrendamento/parceria com unidades sucroenergéticas foram coletados relatos que revelam 

que um número significativo de proprietários fundiários que antes eram também produtores 

rurais, abandonou a atividade e se tornou rentista. A maior parte dos casos identificados em 

tal situação é de pecuaristas e de agricultores familiares. A justificativa para a decisão de 

arrendar as terras, invariavelmente, é o baixo rendimento da atividade anterior. Nestes casos, 

o proprietário praticamente abandona a atividade rural e passa a viver na cidade com os 

ganhos obtidos do arrendamento. 

Alguns entrevistados justificaram a decisão de arrendar a terra com questões de 

sucessão familiar. Nestes casos, a alegação foi a de que o atual proprietário não tinha 

condições de dedicar tempo e administrar a propriedade. O arrendamento/parceria para a 

produção canavieira seria uma forma de garantir a obtenção de renda sem a necessidade de 

realizar investimentos e de acompanhar a produção. Caso não fosse arrendada para o cultivo 

de cana-de-açúcar, essas terras seriam negociadas, uma vez que seus detentores afirmaram 

não ter interesse em realizar qualquer atividade produtiva nelas. 

A capacidade de transferir renda a proprietários fundiários sem a necessidade de 

realização de investimentos se coloca como estímulo a manutenção da propriedade privada. 

Especialmente na Região produtiva 2, onde a demanda por terras se apresentava com menor 

pressão em relação à Região produtiva 1, o fato de se tornar arrendador/parceiro de uma 

unidade da agroindústria canavieira fortalece a decisão de não vender a terra. Não se pode 

ignorar os casos nos quais a valorização da terra funcionou de forma inversa. Para alguns 

proprietários o movimento de valorização da terra se apresenta como uma oportunidade de 

realização de renda fundiária de uma só vez, através da venda. 

Embora a elevação da renda e do preço da terra se apresente como uma oportunidade 

de potencializar a extração da renda fundiária, contraditoriamente, ela pode levar a redução da 

liquidez no mercado de terras. O volume de negócios efetivamente realizados e o número de 
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potenciais compradores são reduzidos na medida em que se torna necessário realizar 

investimentos de quantias mais elevadas na aquisição de terras. Aqui se identifica uma relação 

econômica que não é exclusiva do mercado de terras, uma vez que tende a se repetir no 

mercado de qualquer produto: em condições normais, a elevação dos preços tende a restringir 

a demanda.  

No mercado de terras, o aumento do preço de referência não significa, 

necessariamente, a aceleração do ritmo dos negócios, mas sim a elevação da renda extraída da 

terra por seu detentor, no caso de negociação. Na verdade um cenário de preços mais altos faz 

com que o investidor tenda a se comportar de forma mais cautelosa, uma vez que um de seus 

objetivos é a busca de valorização futura. Complementa esse quadro o fato de que a elevação 

dos preços se comporta como fator de seletividade de possíveis compradores. O número de 

atores com capacidade de pagamento suficiente para adquirir o monopólio sobre uma fração 

da superfície do planeta dotada de características capazes de conferir renda a seu detentor é 

inversamente proporcional à elevação do preço da terra. Empiricamente tal situação pode ser 

verificada em fronteiras de expansão de uma atividade produtiva, inclusive da atividade 

canavieira. 

A título de exemplo, podemos tomar por base a valorização das terras ocorrida no 

entorno da unidade agroprocessadora Otavio Lage para perceber a relação entre o preço das 

terras e a quantidade de possíveis compradores. A quantidade de agentes econômicos 

detentores de capital suficiente para pagar R$ 6.700,00/alqueire é, certamente, maior que 

aqueles que conseguem desembolsar R$ 50.000/alqueire no mesmo local
45

. Aqui, a presença 

da unidade processadora de cana-de-açúcar favoreceu a um grupo de capitalistas fundiários 

que contavam com informações privilegiadas e realizaram a aquisição de terras antes que os 

preços se tornassem excessivamente elevados. Na atual circunstância dos preços praticados na 

região, os negócios praticamente foram paralisados, segundo informações prestadas por 

corretores de terras que atuam na região.  

Conforme já afirmado, na Região produtiva 1, a valorização das terras nas imediações 

das unidades agroindustriais alcançou taxas menores. Trata-se de uma região em que os 

preços de terras são, tradicionalmente, muito elevados por conta da dinâmica produtiva das 

cadeias de grãos, leite e de carnes, fortemente consolidadas neste espaço. Assim, a atividade 

canavieira contribuiu para intensificar a demanda por terras em um espaço que já apresentava 

                                                 
45

 A valorização em questão ocorreu em terras localizadas no norte do município de Goianésia, nas imediações 

da unidade agroindustrial Otavio Lage. A principal causa da valorização foi justamente a instalação da unidade 

processadora. Os valores foram informados pelo Sr. Humberto, gestor de parcerias do grupo Otávio Lage em 

entrevista realizada em 07/10/2014.  
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elevada demanda e elevados preços. Nesse contexto, o caso mais emblemático de valorização 

encontrou justificativa na ampliação de demanda associada à alteração do uso. A conversão 

de terras anteriormente usadas para a atividade pecuária em terras agrícolas usadas no cultivo 

de cana-de-açúcar foi responsável por uma das maiores valorizações identificada na Região. 

Assim como ocorreu no norte de Goianésia, a valorização das terras beneficiou a um 

grupo de investidores que contava com informações privilegiadas a respeito da instalação da 

unidade processadora sucroenergética naquele local. A aquisição da área ocorreu em abril de 

2007, justamente no momento anterior a instalação da unidade Morro Vermelho. O grupo de 

investimentos Brasil Agro, que atua no segmento de compra e venda de terras, adquiriu uma 

propriedade rural localizada estrategicamente em relação ao local em que seria instalada a 

unidade processadora, no município de Mineiros. De acordo com as informações publicadas 

pela empresa compradora, na ocasião da aquisição, o valor pago pelos 9.682 hectares da 

propriedade foi de R$ 70 milhões, ou R$ 7.230/ha. A empresa substituiu as pastagens pelo 

cultivo de cana-de-açúcar em toda a área aproveitável da propriedade e iniciou os 

procedimentos para a venda da terra. Até agora, duas parcelas foram vendidas, uma de 394 ha 

em maio de 2013 e outra de 1.164 ha em julho de 2014. Os valores por hectare alcançados na 

venda foram de R$ 26.142 e R$ 35.481, respectivamente. A parcela remanescente da 

propriedade está a venda com valor estimado de R$ 21.208/ha (avaliação realizada em junho 

de 2014) (BRASIL AGRO, 2015). A valorização bruta das duas parcelas negociadas pelo 

grupo foi de 261% e de 390%, respectivamente.  

Os dois casos relatados demonstram que, de fato, a instalação de uma unidade 

sucroenergética traz como uma de suas consequências o desencadeamento de um processo 

(Fig. 20) que pode alterar o equilíbrio do mercado de terras. O processo se inicia mesmo antes 

da efetiva instalação da unidade processadora. A intenção de instalação e a aprovação de 

projetos e de investimentos a serem realizados já é condição suficiente para dar início à 

aquisição de terras por agentes que visam se beneficiar da valorização das terras que deverá 

ocorrer. 

Ainda na fase de decisão de instalação do empreendimento, a disseminação de 

informações privilegiadas a determinados grupos empresariais pode provocar a realização de 

investimentos na aquisição de terras que, certamente, serão valorizadas no curto prazo. Esse 

movimento realizado pelo capital fundiário visa adquirir terras se antecipando a elevação de 

preços. Nessa fase do processo, normalmente ocorriam as aquisições de terras pelas empresas 

da agroindústria canavieira ou por agentes diretamente ligados a elas, condição que contribuía 
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para movimentar o mercado de terras e promover a concentração fundiária pelo capital 

sucroenergético. 

No recorte analisado, tal prática foi identificada em apenas dois casos de instalação de 

novas unidades. O grupo empresarial responsável pela instalação da Usina Serra do Caiapó já 

contava com terras na região e realizou a aquisição de outras propriedades no entorno 

imediato da unidade. O outro caso é o da aquisição de terras por acionistas e diretores do 

grupo empresarial responsável pela instalação da Unidade Otávio Lage, em Goianésia. Em 

todos os demais casos de instalação ou de reativação de plantas industriais, a aquisição de 

terras pelo capital sucroenergético não foi significativa em relação à área de cultivo necessária 

para atender as unidades industriais. 

Nas regiões em que foi identificada a negociação antecipada de áreas mais 

significativas, elas representaram cerca de 10% da área de cultivo necessária para atender as 

respectivas unidades agroindustriais. Assim, mesmo considerando que ocorre o aquecimento 

do mercado de terras de forma antecipado a efetiva instalação ou reativação das unidades 

processadoras de cana-de-açúcar, o volume de terras negociado não se mostrou significativo 

no recorte espacial adotado.  

Figura 20 - Efeitos da atividade sucroenergética sobre a estrutura fundiária. 

 

Org. SILVA, W. F. 
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Uma vez concluída a fase de estudos e iniciada a instalação da planta industrial, tem 

início a formação de canaviais e, consequentemente, a ampliação da demanda por terras. No 

recorte espacial adotado neste trabalho o capital sucroenergético não abriu mão de manter o 

controle da produção agrícola, no entanto, a formação dos canaviais se deu, 

preponderantemente, em terras de terceiros, controladas através de contratos de 

arrendamento/parceria. 

A necessidade de ocupar áreas relativamente vastas para o cultivo de cana-de-açúcar 

se apresenta aos proprietários fundiários como mais uma possibilidade de potencializar a 

obtenção de renda das terras no entorno da unidade e, consequentemente, contribui para 

elevar os preços dessas terras. 

Na continuidade do processo (Fig. 20) ocorre a seletividade dos agentes econômicos 

com capacidade de realizar a aquisição de terras. Após a consolidação da área de cultivo 

necessária ao funcionamento da indústria e da valorização das terras, o número de transações 

de compra e venda de terras tende a cair. Considerando que a possibilidade de aproveitar o 

movimento de valorização não se apresenta com a mesma capacidade em relação à fase inicial 

do processo e que os preços das terras atingiram patamares muito superiores aos da fase 

anterior, o investimento na aquisição se torna inviável em curto prazo. Nesta fase, a aquisição 

de terras nestes locais somente se justifica para investidores que buscam assegurar a formação 

de uma reserva de valor.  

De acordo com as condições conjunturais do mercado de derivados de cana-de-açúcar, 

o ritmo de valorização das terras pode ser menor e é possível que ocorra a desvalorização 

destas em virtude das condições mercadológicas dos derivados de cana-de-açúcar ou da saúde 

financeira do grupo empresarial controlador da unidade. A interrupção das atividades 

industriais e/ou a incapacidade de pagar arrendadores/parceiros e fornecedores pode provocar 

o efeito inverso sobre os preços de terras, especialmente naqueles locais em que o setor se 

torna o principal responsável pela ocupação das terras agricultáveis. Neste sentido, os 

proprietários rurais da Região produtiva 2 estão em situação de maior vulnerabilidade que 

aqueles localizados na Região produtiva 1. Nesta última, a possibilidade de ocupação das 

terras que não mais interessam a atividade sucroenergética por outras atividades acaba por 

reduzir a dependência do proprietário rural em relação ao capital sucroenergético. 

Um proprietário rural parceiro
46

 de uma unidade situada nesta Região que teve o 

contrato finalizado neste ano, relatou que está preparando o solo para realizar o plantio de 

                                                 
46

 Entrevista realizada com o Sr. Hélio Moraes em agosto de 2015. O entrevistado é proprietário rural na Região 

da Onça (município de Jataí) e se tornou parceiro da Raízen no ano de 2009. A parceria em questão ocupava 
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capim e voltar a usar a área para a pecuária de corte. O proprietário entrevistado afirmou que 

se sentiu beneficiado pela parceria, pois o solo de textura arenosa foi utilizado durante trinta 

anos para pastagens e se encontrava bastante degradado e foi corrigido com os tratos culturais 

realizados pela empresa arrendatária. 

O processo demonstrado (Fig. 20) contribui para consolidar o ambiente que temos 

defendido como propício à cristalização da estrutura fundiária. Apesar de reconhecer que a 

decisão de vender uma propriedade rural não depende unicamente da capacidade de gerar 

renda que ela carrega, a expansão da atividade canavieira contribui para a ampliação do 

movimento de transferência de renda aos que detêm o seu monopólio, o que pode ser decisivo 

para a manutenção da propriedade em detrimento da venda. A cristalização da estrutura 

fundiária se fortalece pela combinação entre a forte demanda por arrendamentos, a 

transferência de renda da agroindústria canavieira para proprietários fundiários, a valorização 

das terras, a seletividade de compradores de terras e a indisposição de imobilizar capital na 

aquisição de terras pelos atores da agroindústria canavieira. 

Especificamente quanto a este último item, o modelo de gestão adotado pelo grupo 

empresarial controlador do capital é fundamental para a definição da estratégia de 

territorialização. A presença de capital externo ou a pulverização do capital através do 

mercado de ações aproxima o capital sucroenergético aos padrões requeridos pelo regime de 

acumulação flexível (HARVEY, 1992) e promove a modificação das estratégias de controle 

sobre a terra adotadas pelo capital sucroenergético. A aquisição de terras é substituída pela 

monopolização das terras através da contratação de arrendamentos/parcerias. 

 

  

                                                                                                                                                         
apenas uma parte da propriedade, o entrevistado continuou a realizar a atividade pecuária no restante da 

propriedade.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A construção de uma investigação acadêmica é permeada por uma série de condições 

que contribuem de forma direta ou indireta para os seus resultados. A investigação de 

dinâmicas que estão em curso amplia a quantidade de variáveis que interferem no quadro a ser 

desvendado e no caminhar que se pretende realizar para alcançar as respostas que se espera 

alcançar. A territorialização da agroindústria canavieira em terras goianas se configura em 

uma destas dinâmicas que ainda estão em curso e que, por isso, apresentam significativa 

indefinição quanto à concretização dos processos. Os riscos de investigar algo que está em 

curso são compensados pelas oportunidades que se apresentam de acompanhar e presenciar a 

dinâmica de (re) construção dos espaços diretamente envolvidos. 

O cenário econômico e institucional que permitiu o crescimento desta atividade no 

Brasil e, em especial, no estado de Goiás a partir do ano de 2003 já foi alterado quase que 

completamente durante este curto período. A euforia inicial e o surto de abertura de novas 

unidades foi, rapidamente, convertido em um quadro de restrição de investimentos, 

endividamento, saída de capital internacional da atividade e fechamento de unidades. Ao 

findar esta etapa, a agroindústria canavieira parece dar sinais de recuperação e alguns já falam 

em um novo surto de expansão com base nas decisões tomadas durante o mês de dezembro de 

2015 em Paris. Mais uma vez a questão ambiental se coloca no centro dos debates e, pelo 

menos institucionalmente, é construída uma proposta para “limpar” a matriz energética 

mundial. A agroindústria canavieira mais uma vez se apresenta como alternativa ambiental 

para que o Brasil e os demais signatários do acordo costurado na COP 21 alcancem os 

objetivos traçados. 

Por outro lado, o cenário econômico parece apontar para a impossibilidade, no curto 

prazo, de que o petróleo e seus derivados ocupem menor espaço na matriz energética. A oferta 

é cada vez maior e os preços alcançam patamares impensáveis. A imprensa alardeia os 

menores preços dos últimos onze anos neste início de 2016, o que coloca em dúvida a 

possibilidade de utilização, em larga escala, de fontes energéticas renováveis, como o etanol. 

Apesar das incertezas, algumas consequências diretas da ação do capital canavieiro no 

território goiano parecem ter se consolidado ao ponto de podermos nos arriscar a tecer 

algumas considerações, com base no caminho de investigação percorrido. 

A primeira delas se refere ao movimento recente de ocupação do território goiano pela 

atividade canavieira. Potencializado por incentivos governamentais, são ocupadas terras que 

oferecem condições edafoclimáticas para a produção mecanizada de cana-de-açúcar em 
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proporção capaz de levar este estado a uma posição de destaque no cenário nacional da 

agroindústria canavieira. O estado de Goiás abriga, hoje, canaviais que são equivalentes ao 

que se cultiva na região Nordeste. Além do adensamento das áreas de produção tradicionais, 

ocorreu o avanço da cana-de-açúcar sobre espaços antes dominados pelos grãos e pela 

pecuária.  

O movimento de expansão foi acompanhado por uma reformulação que alcançou as 

técnicas e a organização do capital que sugerem a existência de um novo patamar técnico-

gerencial na agroindústria canavieira brasileira. A reformulação nas duas frentes citadas 

ocorreu de forma paralela, para não dizer complementar. A entrada de capital e o acesso a 

linhas de crédito condicionou a realização de investimentos em técnicas mais eficientes que, 

por sua vez, acabaram por tornar a atividade mais rentável e atrair novos investimentos. Este 

foi o quadro predominante durante os primeiros anos do movimento em questão.  

Do ponto de vista técnico ocorreram melhorias no ciclo agrícola e industrial que 

aumentaram o rendimento da atividade e eliminaram significativa parcela do trabalho manual 

no plantio e no corte da cana-de-açúcar. Por sua vez, a mecanização das operações de plantio 

e de corte promoveu a seletividade dos espaços a serem ocupados. A busca por terrenos com 

baixa declividade, em Goiás, colocou a atividade canavieira em rota de colisão com os 

interesses dos atores da cadeia produtiva de grãos e desencadeou uma disputa territorial entre 

diferentes segmentos do agronegócio, na qual o elemento central é a terra. 

Também contribuiu para que a disputa pela terra entre a agroindústria canavieira e o 

complexo grãos/carnes se tornasse questão central em algumas regiões do estado, a não 

concretização do movimento de ocupação preconizado pelo planejamento estatal. Ao invés de 

ocupar, de forma prioritária, as pastagens degradadas, a maior parte dos novos canaviais 

ocupou terras que até então eram usadas pela sojicultura. O pacote técnico adotado pelas 

unidades que lideraram o movimento de expansão em Goiás reclamava por terrenos mais 

férteis, com baixa declividade e que demandassem menores investimentos, justamente aqueles 

ocupados pelo cultivo de grãos. Principalmente no Sudoeste do estado o conflito de interesses 

entre as duas cadeias produtivas foi suficiente para levar aos atores hegemônicos dos setores 

de grãos e de carnes a reagir. Em alguns municípios estes atores foram capazes de mobilizar o 

poder público municipal no sentido de criar legislação específica para disciplinar o uso da 

terra e defender interesses e territórios. 

Do ponto de vista da gestão, o que se assistiu foi uma consequência direta da entrada 

de capital externo na atividade. Se o etanol não se tornou uma commodity, como buscavam os 

governos do Brasil e dos EUA, o açúcar se mantém como um importante produto de 
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circulação global. A possibilidade de produzir açúcar, etanol e energia elétrica associada ao 

crescente mercado para os derivados de cana-de-açúcar chamou a atenção do capital nacional 

e internacional para a agroindústria canavieira e contribuiu para a sua maior inserção em 

circuitos globais de investimentos. 

A criação de novas empresas, as fusões e aquisições de companhias ou do controle 

acionário foram as formas utilizadas pelo capital para se inserir nesta atividade.  Em um curto 

período fundos de investimento, bancos, petrolíferas, tradings e o Estado realizaram 

investimentos na atividade canavieira de forma a potencializar a sua capacidade de absorção 

de técnicas e de dominar territórios. A entrada de capital externo se fez mediante a adoção de 

práticas de governança corporativa e de um pacote de alterações que buscavam, em última 

instância, dotar o capital canavieiro da principal característica requerida na atual fase de 

acumulação capitalista: a flexibilidade. 

Em nome da flexibilidade e da capacidade de controle do capital as companhias 

realizaram, no plano da gestão, operações de abertura de capital e a profissionalização da 

gestão.  Empresas de origem familiar que estiveram sob o controle de seus fundadores por 

décadas realizaram operações de fusão ou foram vendidas em nome da adequação a nova fase 

do regime de acumulação que alcançou a agroindústria canavieira brasileira. 

A combinação entre as condições técnicas e de mercado, além da entrada maciça de 

capital permitiram que os espaços de interesse fossem gradativamente ocupados.  A margem 

das tentativas de outros atores no sentido de estabelecer resistência ao movimento de 

expansão, a área cultivada com cana-de-açúcar cresceu, de forma acentuada, em determinadas 

partes do território goiano. O movimento em questão não ocorreu de forma linear, tampouco 

encontrou espaços uniformes para ocupar. As particularidades do capital, das técnicas e dos 

espaços permitiu diversidade das características do movimento de ocupação e deu origem a 

diferentes espaços. 

A partir da combinação entre as principais variáveis que influenciam diretamente na 

construção dos espaços e das territorialidades se tornou possível identificar duas condições 

distintas quanto à presença e ação da agroindústria canavieira. A primeira delas refere-se a 

localidades que já contavam com a presença da atividade canavieira e agora assistiram a 

intensificação de sua ação. O segundo perfil é formado por localidades nas quais a atividade 

canavieira era inexistente e, durante o atual ciclo de expansão, se tornaram centros de 

produção. Os recortes espaciais adotados, aqui chamados de Regiões Produtivas 1 e 2, 

refletem essa diferenciação quanto à ocupação e oferecem elementos que permitem uma 

interpretação das formas de controle sobre a terra adotadas pelo capital canavieiro. 
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A Região Produtiva 1 personifica a nova fase da agroindústria canavieira. São 

unidades agroindustriais novas (greenfields), com grande capacidade de esmagamento 

instalada, dotadas das técnicas industriais e agrícolas mais eficientes no mercado e com 

capacidade de produzir etanol e gerar energia elétrica. Além disso, apresentam forte 

participação de capital externo e gestão profissionalizada.  

A Região Produtiva 2 apresenta, prioritariamente, as características de uma fase 

anterior da organização do capital canavieiro. São empresas cujo controle acionário e a gestão 

é realizada, normalmente, pelas famílias. A renovação técnica das operações agrícolas e 

industriais está em curso, a capacidade instalada é, comparativamente, menor e a capacidade 

de cogeração de energia elétrica ainda é limitada. Há o predomínio de unidades 

agroindustriais que foram instaladas durante a fase áurea do Proálcool, unidades brownfield. 

Além das diferenças inerentes a origem e composição do capital e ao modelo de gestão 

adotado é necessário levar em conta que as duas Regiões Produtivas são distintas quanto à 

estrutura fundiária e a ocupação e uso da terra. São territórios diferentes. 

A forte presença das cadeias produtivas de grãos e carnes na Região Produtiva 1 

contribuiu para que esta se configurasse enquanto território dos grãos da carne e do leite. 

Nestes territórios, há pouca margem para a permanência do produtor familiar e para 

propriedades rurais de pequena dimensão física. As cadeias produtivas que dominam a maior 

parcela desta Região demandam territorialidades em escalas mais amplas em relação ao que 

ocorre na segunda Região Produtiva. Nesta última, o processo histórico de ocupação e uso da 

terra deu origem a uma estrutura fundiária com predomínio de propriedades menores e a 

realização de atividades produtivas menos intensivas em capital, onde ainda há condições para 

que o produtor familiar se mantenha. 

Independentemente da classificação da empresa, das condições espaciais pré-

existentes ou da forma de organização do capital, uma fato se mantém em nas duas Regiões 

analisadas: o capital canavieiro não abriu mão de estabelecer controle sobre a terra e dela 

extrair renda. Numa primeira observação, o controle sobre a terra poderia ser creditado a sua 

limitação em ocupar terras mais afastadas da unidade industrial. No entanto, o que se 

verificou é que o controle sobre a terra é condição necessária à manutenção das condições 

históricas de acumulação consolidadas pelo capital canavieiro. O que se busca ao controlar as 

terras é garantir a apropriação da renda que esta tem capacidade de oferecer. 

A organização verticalizada da produção canavieira se mantém seja em unidades 

novas ou antigas, com gestão profissionalizada ou familiar. Para garantir o controle sobre o 

principal recurso necessário à obtenção da renda, o capital canavieiro leva em conta os 
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atributos naturais e a localização como forma de selecionar os espaços capazes de oferecer 

renda mais robusta. Assim, as terras e os demais recursos no entorno das unidades 

agroindustriais se tonam verdadeiros territórios canavieiros, na maioria das vezes, se 

sobrepondo e anulando as demais territorialidades pré-estabelecidas. Tudo o que interessa ao 

capital canavieiro é alvo de sua ação no sentido de estabelecer controle. Nesse movimento de 

apropriação as terras mais férteis e melhor localizadas se tonam a prioridade e se tornam alvo 

de disputas entre os diferentes capitais. 

O que se altera na atual fase em relação as anteriores são as estratégias de controle 

fundiário usadas pelo capital canavieiro. Durante praticamente toda a sua existência a 

principal estratégia utilizada pelo capital canavieiro para garantir o controle sobre as terras era 

a propriedade. 

Do senhor de engenho do século XVI ao usineiro do século XX muitas das 

características da atividade canavieira se alteraram. A propriedade da terra parece ter sido 

uma permanência. Até o final do século XX o capital sucroenergético priorizou a propriedade 

da terra como forma de garantir o controle sobre os territórios, se apropriar de diferentes 

formas de vantagens econômicas e criar reserva de valor. 

Seja à margem do controle estatal ou contando com o apoio do Estado para alcançar 

seus objetivos, o capital canavieiro brasileiro se beneficiou de condições estruturais e 

conjunturais para se tornar proprietário de terras. Na atual fase de expansão, em Goiás, os 

dados coletados indicam que a propriedade fundiária não é a prioridade para este capital. A 

aquisição de terras, embora tenha ocorrido, não é a forma prioritária de controle sobre a terra. 

As condições que levaram a essa mudança são a necessidade de reduzir a participação de 

capital constante como forma de alcançar maior mobilidade. Além disso, as terras goianas 

apresentam, de uma forma geral, valores elevados que não oferecem grandes margens de 

valorização no curto prazo. Tal situação é mais clara na Região Produtiva 1, onde ela 

contribui para restringir a negociação de terras pela exclusão de atores com capacidade de 

realizar tal investimento. 

Na Região Produtiva 2 os valores de mercado das terras apresenta patamares menores 

e permitem a valorização mais acentuada no curto prazo, especialmente daquelas terras no 

raio de interesse das unidade agroindustriais canavieiras reativadas ou instaladas 

recentemente. Nestes locais, a aquisição de terras se justifica economicamente. Por outro lado, 

existe certa resistência por parte de proprietários rurais quanto a se tornar fornecedor ou 

arrendador devido à histórica instabilidade e a baixa credibilidade de algumas unidades desta 

Região. Os casos identificados de atraso nos pagamentos a fornecedores de cana e 
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arrendadores na Região Produtiva 2 representam parte dos problemas que causam a 

resistência de proprietários e produtores rurais quanto à utilização de suas terras para a 

produção de cana-de-açúcar. A resistência de proprietários rurais contribuiu, em momentos 

históricos anteriores ao atual, para que a propriedade da terra fosse o principal meio de 

territorialização utilizado pela agroindústria canavieira. 

Na atual fase a propriedade das terras deixou de ser a principal forma de domínio 

sobre a terra. Em virtude dos elevados valores alcançados pela terra agrícola em Goiás e da 

forma de organização do capital no contexto do regime de acumulação flexível, o controle das 

terras se tornou uma opção mais coerente em detrimento da propriedade. O controle sobre a 

terra, antes realizada através do arrendamento, agora lança mão de outra modalidade de 

relação com o proprietário, a parceria. 

Ser parceiro, segundo a legislação em vigor no país, implica em ceder a terra ao 

parceiro agricultor (neste caso, o capital canavieiro) e assumir com ele os riscos da atividade. 

A remuneração do parceiro cedente, necessariamente, deve ser proporcional a produção 

alcançada. Na prática, o sucesso ou o insucesso alcançado pela lavoura deve se estender ao 

proprietário da terra na forma de prejuízo ou benefícios econômicos. O que se verificou 

empiricamente é que os contratos nominados como parcerias agrícolas funcionam, na prática, 

como contratos de arrendamento, uma vez que o parceiro cedente não assume riscos, 

tampouco se beneficia de eventuais resultados superiores a média de produtividade 

verificadas no estado. 

O relato de parceiros ouvidos desvendou a finalidade estratégica da escolha. A 

redução da tributação para o parceiro cedente ao optar por um contrato de parceria agrícola 

funciona como um elemento de competitividade com outras cadeias produtivas pelo controle 

das terras. O proprietário rural encontra nesta modalidade de contrato a possibilidade de 

aumentar seus rendimentos, condição que fortalece a posição de se manter na condição de 

parceiro. 

Por sua vez, o capital canavieiro encontra nesta modalidade de relação com a terra 

capacidade de manter o controle sobre a produção agrícola e a terra e não imobilizar capital 

na sua aquisição. A maior parte das terras usadas atualmente para a produção de cana-de-

açúcar no recorte analisado está sob o controle do capital canavieiro por meio de contratos de 

parcerias agrícolas. Assim, o controle sobre a terra é garantido e a produção agrícola continua 

a ser, quase que exclusivamente, atribuição do capital canavieiro, afinal, “o açúcar se faz no 

campo”. O jargão utilizado por profissionais do setor e ouvido em diversas ocasiões durante a 
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pesquisa, talvez, colabore para o entendimento do interesse do setor em manter o controle 

sobre a terra e a produção agrícola. 

A contratação de fornecedores é a modalidade de relação com a terra que participa 

com menor intensidade. Nos contratos de fornecimento o produtor rural realiza o cultivo a 

partir de recomendações específicas da indústria quanto às variedades e ao manejo. Mesmo na 

modalidade onde, teoricamente, a agroindústria canavieira não participaria do processo de 

produção agrícola, uma vez que ela tão somente seria a consumidora da cana-de-açúcar, o 

controle do capital canavieiro sobre a terra se materializa na determinação dos prazos e 

condições da produção. 

Nas Regiões produtivas analisadas a participação do capital canavieiro com os 

fornecedores vai muito além de uma relação de compra e venda. A escolha das variedades, a 

época de plantio e de corte, a prestação de serviços que vão da assessoria para a implantação 

dos canaviais às operações de CCT colocam, indiretamente, o controle das ações nas mãos do 

capital canavieiro. Mesmo diante da possibilidade de controlar as ações, o fato de remunerar o 

fornecedor com base em metodologia e valores apurados pelo CONSECANA faz com que 

esta não seja a preferência nas unidades avaliadas. Nos contratos de fornecimento, embora 

haja menor risco para os contratantes, se torna mais difícil a apropriação da renda da terra por 

estes agentes. As iniciativas tomadas pela agroindústria canavieira para anular a tentativa de 

criar uma associação de fornecedores de cana-de-açúcar no município de Itapuranga nada 

mais é que a explicitação do posicionamento do setor quanto à contratação de fornecedores. 

Para o proprietário rural, tornar-se fornecedor também envolve certos riscos que 

tornam mais distante a decisão de destinar suas terras ao cultivo com cana-de-açúcar. As 

queixas mais frequentes se referem ao longo ciclo de produção e aos riscos de que a unidade 

contratante não consiga horar os compromissos financeiros e até mesmo encerre suas 

operações. Neste caso, a venda da cana para outra unidade pode ser uma solução inviável se o 

comprador estiver distante da área de produção. 

O caminhar da investigação revelou que o capital canavieiro não abriu, nem dá sinais 

de que pretenda abrir mão do controle sobre a produção agrícola e, por consequência, sobre a 

terra. A continuidade do processo de territorialização deste recurso se dá pelo arrendamento e 

pela parceria e não pela propriedade, condição que garante a permanência da secular estrutura 

de produção verticalizada e o atendimento da condição imposta pelo regime de acumulação 

vigente, a flexibilidade. 

Se o capital canavieiro controla a terra através das relações de arrendamento e 

parceria, o seu rebatimento sobre a propriedade da terra e a estrutura fundiária nos locais de 
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expansão se altera em relação a momentos históricos pretéritos. O quadro encontrado sugere a 

existência de certa diversidade quanto aos posicionamentos, uma vez que a tomada de decisão 

quanto à venda ou a aquisição de terras é permeada por outras variáveis de igual ou maior 

importância em relação às interferências da agroindústria canavieira no mercado de terras. No 

recorte adotado a presença do capital canavieiro contribuiu para que a capacidade de obtenção 

de renda da terra causasse a elevação dos preços e, consequentemente, a exclusão de 

compradores com menor capacidade de pagamento.  A elevação dos preços ocorre em função 

da elevação da demanda por terras e da maior capacidade de obtenção de renda oferecida pela 

atividade canavieira. 

Os dados e informações obtidas sobre as duas Regiões Produtivas analisadas neste 

trabalho indicam que os maiores índices de utilização da propriedade como forma de controle 

sobre a terra estão associados à longevidade da atividade e a administração familiar. Somente 

nas unidades que estão em funcionamento desde o Proálcool e que mantém a gestão familiar o 

índice de terras próprias se destaca como forma de controle. A exceção da regra foi a Usina 

Serra do Caiapó, localizada no município de Montividiu. Essa unidade greenfield é 

proprietária de 70% das terras usadas para o cultivo de cana. 

As unidades greenfield que contam com gestão profissionalizada e participação de 

capital externo adotaram o padrão de controle sobre as terras pela via do 

arrendamento/parceria, em detrimento da aquisição de terras. Tal condição não significa que 

este capital perdeu o interesse sobre a propriedade de terras. Ocorre que as características das 

terras ocupadas pela agroindústria canavieira nos recortes analisados não apresentam, no curto 

prazo, potencial de valorização capaz de atrair os investimentos dos “desenvolvedores de 

terras”. Apenas um caso de negociação desta modalidade foi identificado no recorte espacial, 

mais precisamente no município de Mineiros. 

Em suma, a ação da agroindústria canavieira sobre a propriedade fundiária no recorte 

analisado contribui para a valorização das terras, o aumento da capacidade de obtenção de 

renda e a possibilidade de que o proprietário explore a renda da terra derivada do capital 

canavieiro. Esse conjunto de condições contribui para restringir as negociações de terras e 

cristalizar a estrutura fundiária previamente existente. 

Os resultados obtidos neste caminhar contribuem para desvendar uma alteração na 

organização do capital canavieiro e nas estratégias de controle sobre a terra. Faz-se necessário 

que sejam realizados estudos que complementem a temática, especialmente no sentido de 

quantificar as negociações efetivadas em terras que estejam no raio de interesse das unidades 

agroindustriais canavieiras, bem como o volume de área negociado. A relação entre a ação 
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deste capital, nesta nova roupagem, e as demais territorialidades e territórios estabelecidos se 

coloca como um horizonte a ser alcançado. O entendimento das vulnerabilidades dos 

personagens, espaços e territórios, institucionalizados ou não, devem ser alcançados. É 

necessário mensurar as consequências sobre agricultura familiar e suas frágeis 

territorialidades, bem como sobre os trabalhadores desta agroindústria. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Contrato de parceria agrícola celebrado pela Cosan Centroeste Açúcar 

e Álcool LTDA. 

 

 



235 

 

 

 



236 

 

 

 



237 

 

 

 



238 

 

 

 



239 

 

 

 



240 

 

 

 



241 

 

 

 



242 

 

 

 



243 

 

 

 



244 

 

 

 
 

 



245 

 

 

ANEXO B - Contrato de parceria agrícola celebrado pela Cosan Centroeste Açúcar 

e Álcool LTDA. 
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