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RESUMO 

 

A região Sul de Goiás vem desde o século XXI se transformando em uma das áreas com 

maior expansão de área cultivada e produção de cana-de-açúcar a partir de uma 

modificação estratégica do capital canavieiro com anuência do Estado, por meio de 

políticas públicas que fomentaram esse cultivo, como o Programa Nacional do Álcool – 

Proálcool, Plano Estratégico de Desenvolvimento do Centro-Oeste – PEDCO, Fundo 

Constitucional do Centro-Oeste – FCO, Programa de Desenvolvimento Industrial 

de Goiás – PRODUZIR. Isto posto, o objetivo geral desta pesquisa foi compreender as 

novas formas de acumulação e reprodução do agronegócio canavieiro e seus efeitos 

socioespaciais em Goiás, que ocorreram a partir do Plano Nacional de Agroenergia 

(2006/2011). Os objetivos específicos foram compreender a expansão do agronegócio 

canavieiro e os novos mecanismos de acumulação por espoliação e seus efeitos 

socioespaciais, investigar as mudanças na relação capital e trabalho e identificar novas 

possibilidades de expansão do agronegócio canavieiro. A pesquisa desenvolveu-se a 

partir de trabalhos de campo in loco com a realização de entrevistas com trabalhadores 

de agroindústrias canavieiras, com representantes de sindicatos, camponeses e 

servidores do poder público local responsáveis pela Secretaria do Meio Ambiente e 

Secretaria do Comércio e Indústria de Quirinópolis. Para compreender os efeitos 

socioespaciais foram realizadas coletas e análises de dados de intoxicações por 

agrotóxicos no Centro de Informações Toxicológicas – CIT na Superintendência de 

Vigilância em Saúde – SUVISA do Estado de Goiás e levantamento e análise das 

outorgas de capitação de água na Secretaria do Estado de Meio Ambiente, Recursos 

Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos – SECIMA. Ainda, 

utilizamos informações contidas nos sites do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE 

(dados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS), Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento – MAPA e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE. Como resultados tem-se a identificação de que a expansão do agronegócio 

canavieiro no Sul Goiano foi auxiliada por dois fatores principais: a ferrugem asiática 

na soja, que atingiu a região no início da década de 2000, diminuindo, 

consideravelmente, o preço da terra; e a balança comercial desfavorável à exportação, 

como a soja. A partir da análise do Plano Nacional de Agroenergia como política de 

expansão do agronegócio canavieiro notou-se a justificativa para tais investimentos, 

visando a geração (cogeração) de energia através da agroenergia, como a cana-de-

açúcar. Em relação a reestruturação produtiva do capital do agronegócio canavieiro no 

Brasil, pôde-se compreender que houve a expansão territorial e acúmulo de capital, 

acarretando uma modificação do setor no Brasil, fazendo com que as agroindústrias 

canavieiras instaladas nas áreas mais recentes, como Sul de Goiás, fossem diferentes das 

principais agroindústrias de São Paulo, tanto nas áreas e plantas fabris, quanto no tipo 

de produção, já que as paulistas eram focadas, inicialmente, na produção de açúcar, 

outro ponto é em relação a gerência destas agroindústrias, que tinham uma 

reestruturação em grupos e joint ventures. Dentre diversas ações que degradam a 

natureza e causam efeitos socioespaciais, os novos mecanismos de acumulação por 

espoliação do agronegócio canavieiro geram a contaminação por agrotóxicos, a 

apropriação e contaminação da terra e da água com vinhaça, causando a diminuição da 

produção de alimentos. Isso tudo justificado ou camuflado por um discurso ambiental 

de energia limpa e cultivo sustentável. Não se pode negar que a expansão do 

agronegócio canavieiro em Goiás (Mesorregião Sul Goiano) trouxe crescimento 

econômico para os municípios em que as agroindústrias foram instaladas e a 



 

arrecadação municipal com impostos como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias 

e Serviços – ICMS dobrou e até quadriplicou em alguns municípios. Ainda se observou 

o aumento de serviços disponibilizados nesses municípios, como estabelecimentos de 

ensino, rede hoteleira e bares, restaurantes. Porém, como consequência, parcela de 

produtores locais (camponeses, agricultores e pecuaristas) não teve outra saída senão 

aderir às investidas das agroindústrias, tornando-se arrendatários ou fornecedores de 

cana-de-açúcar, o que diminuiu a produção de alimentos diversificados. Conclui-se que 

a nova política de Estado voltada para o agronegócio canavieiro, a Política Nacional de 

Biocombustíveis – RenovaBio, tem como intuito principal o incentivo a geração de 

biocombustíveis no Brasil, justificado pelo acordo na Conferência de Paris. E que, com 

a efetivação do RenovaBio a produção de agrocombustíveis (incluindo o etanol) no 

Brasil tende a aumentar e, evidentemente, acarretará o aumento da produtividade do 

agronegócio canavieiro, através de maior tecnologia na mecanização e genética da 

variedade da cana, como também poderá intensificar a expansão das áreas dos canaviais 

para a Microrregião Sudoeste do Estado de Goiás nas áreas remanescentes de Cerrado. 

 

Palavras-chave: Expansão canavieira no Cerrado. Agronegócio canavieiro em Goiás. 

Mesorregião Sul Goiano. Agrotóxicos. Relações de produção.  Redução na produção de 

alimentos. 



ABSTRACT 

 

Since the 21st century, the southern region of Goiás has become one of the areas with 

the greatest expansion of cultivated area and sugarcane production with a strategic 

modification of the sugarcane capital under the consent of the State, through public 

policies to promote it, such as the National Alcohol Program – Proálcool, Strategic Plan 

for the Development of the Center-West – PEDCO, Constitutional Fund of the Center-

West – FCO, Industrial Development Program of Goiás – PRODUZIR. Therefore, the 

general objective of this research was to understand the new forms of accumulation and 

reproduction of sugarcane agribusiness as well as its socio-spatial effects in Goiás, 

which started with the National Agroenergy Plan (2006/2011). The specific objectives 

were to understand the expansion of sugarcane agribusiness and the new mechanisms of 

accumulation using spoliation in sugarcane agribusiness in addition to its social and 

spatial effects aiming at investigating the changes in capital and labor relations in 

sugarcane agribusiness as well as identifying new possibilities to expand sugarcane 

agribusiness. We developed our study using on-site fieldwork involving interviews with 

workers from sugarcane mills, representatives of unions, peasants and local public 

officials responsible for the Environment Secretariat as well as the Quirinópolis Trade 

and Industry Secretariat. In order to understand the socio-spatial effects, we carried out 

data collection and analysis of pesticide intoxication data at the Toxicological 

Information Center – CIT at the Health Surveillance Superintendence – SUVISA in the 

state of Goiás, and the collection and analysis of water capitation grants at the State 

Secretariat of Environment, Water Resources, Infrastructure, Cities and Metropolitan 

Affairs –SECIMA. We also used information from the Ministry of Labor and 

Employment – MTE (Data of the Annual Social Information Report – RAIS), Ministry 

of Agriculture, Livestock and Supply – MAPA and the Brazilian Institute of Geography 

and Statistics – IBGE. The results show that the expansion of sugarcane agribusiness in 

the South Meso-region of Goiás was benefited in the context of two main factors: Asian 

soybean rust, which reached the region in the early 2000s considerably reducing the 

price of land, and the trade balance unfavorable to exports, such as soybeans. From the 

analysis of the National Plan of Agroenergy as a policy of expansion of the sugarcane 

agribusiness, the justification for such investments was noted aiming at the generation 

(cogeneration) of energy through agroenergy, such as sugarcane. The productive 

restructuring of sugarcane agribusiness capital in Brazil revealed a scenario of territorial 

expansion and capital accumulation, leading to a modification of the sector in Brazil, 

making the sugarcane plants installed in the most recent areas, such as South of Goiás, 

different from the main plants in São Paulo, both regarding the area and type of 

production. Since São Paulo was initially focused on sugar production, another point 

refers to the management of these plants, which had a restructuring in groups and joint 

ventures. It is notable that among other actions that degrade nature and cause socio-

spatial effects on life in society, the new mechanisms of accumulation through 

spoliation of sugarcane agribusiness focused on the mercantilization of nature, generate 

contamination by pesticides, the appropriation and contamination of land and water 

with vinasse causing a decrease in food production. This is all justified or camouflaged 

by an environmental discourse of clean energy and sustainable cultivation. It can not be 

denied that the expansion of sugarcane agribusiness in Goiás (South Meso-region 

Goiano) brought economic growth to the municipalities where the mills were installed 

and the municipal tax collection such as the Tax on Circulation of Goods and Services – 

ICMS doubled and even quadrupled in some municipalities. There was also an increase 



 

in the number of services available in these municipalities, such as educational 

establishments, hotel chains and bars and restaurants. However, as a consequence, a 

portion of local producers (peasants, farmers and ranchers) had no other choice but to 

join the mills investors, becoming lessees or suppliers of sugarcane, reducing the 

production of diversified foods. We concluded that the new policy for the state of 

sugarcane agribusiness, the National Biofuels Policy – RenovaBio, has the main 

purpose of encouraging the generation of biofuels in Brazil justified by the agreement 

established at the Paris Conference. In addition, with the implementation of the 

RenovaBio, the production of agrofuels (including ethanol) in Brazil tends to increase 

and  will evidently lead to an increase in the productivity of sugarcane agribusiness 

through improved technology in the mechanization and genetics of sugarcane variety, 

which may intensify the expansion of sugarcane areas to the Southwest Micro-region of 

the state of Goiás in the remaining areas of Cerrado. 

 

Keywords: Cane expansion in Cerrado. Agribusiness sugarcane in Goiás. South Meso-

region Goiano. Pesticides. Production relations. Reduction in food production. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Nasci em Santos/SP, mas vivi boa parte da minha vida em Piracicaba/SP, região 

cercada por canaviais. Minha mãe é ex-empregada doméstica, historiadora, mestre em 

educação e doutora em ciências sociais. Meu pai, engenheiro mecânico agrícola, que 

por trinta (30) anos trabalhou no Centro de Tecnologia Canavieira – CTC. Assim, os 

momentos em família sempre foram cercados por diálogos diversos envolvidos no tom 

crítico a partir do qual meus pais me ensinavam a ver o mundo. 

Desde muito cedo, interessei-me por entender como as pessoas viviam e se 

relacionavam com o ambiente e coisas ao seu redor. Já na adolescência, investi meu 

tempo e estudo em aulas de desenho arquitetônico e cursos técnicos nessa área. Havia 

uma inclinação para a área de Arquitetura e Urbanismo, mas o caminho que escolhi me 

levou até a Geografia. 

Cursei bacharelado e licenciatura plena em Geografia na Universidade Estadual 

de Maringá – UEM, em Maringá/PR. Lá acabei vendo e vivendo uma Geografia sem a 

disparidade entre Geografia Física e Humana. Minhas pesquisas e interesse permearam 

desde a temática da Questão Racial, nos cursos da UEM, até a análise da Área de 

Preservação Permanente e da Reserva Legal de uma bacia hidrográfica no Município de 

Maringá/PR, tema com o qual conclui a graduação. 

Compreendo que essa formação em uma Geografia mais ampla me proporcionou 

entrar em contato com suas várias linhas de pesquisa, temas e áreas, fato este que me 

proporcionou circular e conversar com diversas correntes teóricas.  

Durante o intervalo do fim da graduação e o início do mestrado, tive excelentes 

experiências que foram me proporcionando inquietações, tendo sido estas duas viagens: 

a primeira em 2010, em uma viagem de família para Bolívia e Peru, desde La Paz até 

Lima, passando por Cuzco e Lago Titicaca, sem desprezar as sociedades Pré-Incas. Lá 

foi possível compreender o conhecimento técnico-científico das sociedades ditas 

primitivas. Conhecimento este que abrangia desde engenharia, abastecimento público, 

medicina, astrologia até pesquisas agrícolas com o cultivo de mais de duas mil espécies 

de batatas. Conhecimento ainda preservado pelas populações indígenas e tradicionais do 

Brasil, que, por sua vez, quase foram apagadas em prol do contraditório 

desenvolvimento. 
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A segunda viagem aconteceu a Cuba em 2011, a partir de experiência da 

Brigada Sul-Americana de Solidariedade, tendo durado 15 dias e envolvido atividades 

tanto nas cidades quanto no campo, participando de uma produção agroecológica que já 

dura mais de cinquenta anos e de atividades coletivas sem o uso de agrotóxicos. 

Logo após a graduação, iniciei o mestrado na mesma universidade. Naquele 

momento, meu interesse se deu por pesquisar a degradação ambiental em relação à 

estrutura fundiária, ou seja, questionava-me sobre quem degradava mais a natureza: o 

pequeno ou o grande produtor. 

As vivências que tive até aquele momento fizeram com que durante o mestrado 

eu me interessasse pela temática do uso dos agrotóxicos no Brasil e viesse a realizar 

uma pesquisa concomitantemente à dissertação com enfoque nas intoxicações por 

agrotóxicos na Mesorregião Noroeste do estado do Paraná. Essa oportunidade fez com 

que eu buscasse compreender novas alternativas frente à produção agrícola moderna 

voltada ao uso intenso do solo, dos cursos d’água, de agrotóxicos e de desmatamento, 

como o Sistema Agroflorestal. 

No intuito de me aprofundar em tais questões, após o mestrado tive algumas 

experiências com Agrofloresta e cursei disciplinas voltadas a tal enfoque, tais como 

“Populações Tradicionais: ambiente, trabalho e cultura”, com o professor Júlio Suzuki 

na Universidade de São Paulo – USP e “Sistemas Agroflorestais”, na Pós-Graduação 

em Recursos Florestais na ESALQ/USP.  

A última disciplina em especial me proporcionou uma experiência de trabalho de 

campo no Vale do Ribeira/SP, região sul do estado de São Paulo, onde visitamos duas 

propriedades integrantes de uma cooperativa chamada Associação dos Agricultores 

Agroflorestais de Barra do Turvo e Adrianópolis – Cooperafloresta, sendo um total de 

110 famílias, quilombolas e camponeses que produzem no sistema agroflorestal há 

cerca de 20 anos. Houve uma grande mudança da produção de banana para uma 

produção diversificada com a adição dos cultivos de goiaba, palmito, manga, melão, 

verduras e mel, acarretando em uma melhoria na renda e na vida dessas famílias. 

E foi com a vontade de compreender essa experiência que entrei no Programa de 

Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Goiás – UFG, sob orientação 

do professor Marcelo Rodrigues Mendonça. Nos primeiros momentos da pesquisa, 

entendemos que a experiência da Cooperafloresta era notória, porém uma temática e 

uma área de estudo mais regional poderiam ser mais exitosas ao atenderem mais 

claramente aos objetivos propostos. 
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Com o cursar das disciplinas, o desenvolvimento dos trabalhos de campo e a 

organização de eventos levou a um despertar para o estudo da expansão da cana-de-

açúcar no estado de Goiás. Com o desenvolvimento do III Workshop da expansão da 

cana em Goiás, destacou-se a possibilidade de pesquisarmos tal expansão do 

agronegócio canavieiro agregando mais dados, informações e discussões. 

Já em 2016, o IV WORKSHOP – “Produção e apropriação de fontes 

energéticas: efeitos, conflitos e alternativas” trouxe experiências importantes, inclusive 

com pesquisadores do Reino Unido (Escócia, País de Gales, Irlanda e Inglaterra) e 

outros países, com o intuito de debater a apropriação de fontes energéticas no mundo e 

seus efeitos. 

Fazendo essa retrospectiva, vejo como todos os momentos da minha vida foram 

importantes para meu desenvolvimento e que esses quatro anos cursando o doutorado 

na UFG foram enriquecedores não somente nas salas de aula e auditórios do IESA, mas 

em diálogos, rodas de conversas, trabalhos de campo, eventos e conversas de botequins 

que me proporcionaram a cada momento diversas reflexões, transformando e 

reinventando-me. 

Tais experiências me possibilitaram questionar o desvelar dos espaços e 

territórios em Goiás, estado que eu pouco conhecia, porém de uma importância ímpar 

para as discussões acerca do Brasil. 
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INTRODUÇÃO 

 

As reservas globais de petróleo provadas atingiram 1,7 trilhão de barris no final 

de 2014, segundo publicação na Revista Exame (2015); quantidade suficiente para 

garantir aproximadamente cinquenta anos de produção mundial de energia na forma 

atual de consumo. Nesse contexto, não é admissível imaginar que toda a energia 

adicional requerida no futuro possa ser suprida por fontes fósseis. 

Os preços crescentes desses combustíveis, gerados pelo esgotamento das 

reservas de petróleo, têm feito com que a maior parte dos países se empenhe em buscar 

fontes alternativas de energia, procurando ao menos uma diversificação da matriz 

energética1. 

No Brasil, o uso do etanol como combustível veicular tem sido empregado como 

forma de diversificação da matriz energética. Dessa maneira, o país tem sido 

considerado pioneiro no uso do etanol como combustível veicular. O uso nacional do 

etanol em automóveis ocorreu pela primeira vez na década de 1920, mas a indústria 

ganhou um grande impulso nos anos 1970 com a introdução do Programa Nacional do 

Álcool – Proálcool (1975), programa federal de estímulo à produção e uso de etanol, 

criado como resposta à crise mundial do petróleo.  

O Proálcool fez do etanol parte integrante da matriz energética brasileira, 

enfrentando inúmeros desafios ao longo dos anos, especialmente no fim da década de 

1980, quando caíram os preços do petróleo2 e os do açúcar estavam em alta. O uso do 

etanol como combustível floresceu novamente devido aos altíssimos preços da gasolina, 

às crescentes preocupações ambientais e à introdução dos veículos flex fuel em 2003, 

movidos a etanol, gasolina ou qualquer mistura entre os dois (FNQ, 2008). 

Segundo Silva; Peixinho (2012), a criação do Proálcool se baseia na política 

estatal de diversificação da matriz energética para não ficar atrelada somente ao 

                                                 

1 Vale ressaltar que existe matiz energética e matriz elétrica, a primeira representa o conjunto de fontes de 

energia disponíveis para movimentar os carros, aquecer alimentos no fogão, gerar eletricidade, já a matriz 

elétrica representa as fontes disponíveis apenas para a geração de energia elétrica. No caso do Brasil 

nossa maior fonte energética é o petróleo e seus derivados (36,5%) já nossa maior fonte de energia 

elétrica é a hidráulica (68%) (EPE, 2019). 
2 Países árabes e membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo - OPEP boicotaram o 

apoio americano a Israel (Guerra do Yon Kippur provocado pela invasão de Israel no Egito e Síria na 

Guerra dos Seis Dias – 1967) aumentando o preço do barril de petróleo em 300%. 
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petróleo, justificada pela dificuldade de manter a importação de petróleo durante a 

década de 1970. 

No início da década de 1990, o agronegócio canavieiro brasileiro, 

tradicionalmente caracterizado pela gestão familiar, iniciou um movimento de 

profissionalização e consolidação que surge como uma resposta ao processo de 

desregulamentação da atividade. O setor, que até então sofria forte intervenção do 

Estado, principalmente por meio do Instituto do Açúcar e do Álcool – IAA passou a 

enfrentar uma situação fortemente norteada pela competitividade, buscando ganhos de 

eficiência e escalas de produção.  

As exportações, que giravam em torno de um milhão de toneladas de açúcar por 

ano, atingiram o volume de 18 milhões em 2008, sendo que em 2017 essa exportação 

foi de 28,93 milhões de tonelada, segundo a Secretaria de Relações Internacionais do 

Agronegócio – SRI do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA 

(MAPA, 2017). Isso representou uma “arrancada” que se deu em grande medida em 

função do ambiente estrutural de abertura à livre concorrência como consequência da 

política governamental neoliberal. Parte dessas mudanças aconteceu ao longo de pouco 

mais de uma década, coincidindo com o início das atividades da União da Indústria da 

Cana-de-Açúcar – UNICA, de acordo com Eduardo Leão de Sousa, Diretor Executivo 

da entidade (FNQ, 2008). 

Eduardo Leão, em entrevista ao site FNQ (2008), acrescenta que o setor já vem 

sofrendo importantes mudanças há mais de 30 anos, desde o primeiro choque do 

petróleo, e destaca três importantes marcos para tal transição: 1) Programa do Proálcool, 

concebido no final da década de 1970, que visava ao incentivo do consumo do etanol; 

2) a desregulamentação do setor, que forçou ganhos de competitividade por meio da 

transformação tecnológica e de gestão empresarial; 3) e o advento dos automóveis flex e 

a bioeletricidade, incorporados pelo setor, e que alterou substancialmente a distribuição 

das receitas e as estratégias operacionais da atividade. 

 A substituição total dos derivados do petróleo por uma única fonte energética é 

pouco provável, visto que o consumo de combustíveis fósseis e seus derivados vêm 

crescendo nos últimos anos em comparação aos volumes absolutos da demanda. Diante 

da inexistência de uma fonte com potencial para a substituição dos combustíveis fósseis, 

Castro (2007) aponta para a diversificação da matriz energética mundial a partir da 

entrada e do crescimento da participação de fontes energéticas renováveis, como 

tendência para as próximas décadas. 
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 Com a extinção do Instituto do Açúcar e do Álcool – IAA (1991) para afastar o 

controle estatal do agronegócio canavieiro e a produção de veículos com motores 

capazes de rodar com gasolina ou etanol, houve em 2003 uma reestruturação, expansão 

territorial, internacionalização e oligopolização do agronegócio canavieiro no Brasil, 

consolidando a macrorregião canavieira do Centro-Sul do Brasil (SAMPAIO, 2015). 

Tal movimento ganha mais força no final da primeira década do século XXI com 

as políticas federais de incentivos fiscais para aquisição de veículos novos, tais como a 

Redução do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI, que resultou em um 

aumento no número de veículos particulares e utilitários, bem como a partir do Plano 

Nacional de Agroenergia (2006-2011), a fim de promover a diversificação da matriz 

energética e elétrica financiando a produção da agroenergia no Brasil (MAPA, 2005). 

Assim, segundo Silva; Peixinho (2012), a produção do agronegócio canavieiro 

se diversificou ao incorporar o etanol e a cogeração de energia elétrica através da 

biomassa da cana – associada à ampliação da demanda por açúcar, etanol e energia – 

impulsionando o agronegócio canavieiro em seu movimento de expansão na primeira 

década do século XXI. 

De acordo com Castillo (2015), a recuperação dos preços do açúcar no mercado 

mundial entre 2009 e 2014 também contribuiu para amenizar os efeitos da crise mundial 

no setor. Nesse novo contexto, o modelo de desenvolvimento adotado no país para se 

tornar autossuficiente em agroenergia e eventualmente um grande exportador de etanol 

e de tecnologias envolvidas em sua produção foi baseado em uma acelerada expansão 

do monocultivo de cana-de-açúcar na direção do estado de Goiás, atingindo também o 

Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul e Norte do Paraná.  

Conforme aponta o diretor da UNICA (2010), Eduardo Leão de Sousa, há 

algumas prioridades para o futuro do agronegócio canavieiro, uma delas é garantir que o 

etanol se torne efetivamente uma commodity, produzido e consumido em diversos 

países do mundo, sem barreiras, como é o caso do petróleo comercializado livremente 

por todos os países. A segunda prioridade é a questão da competitividade, que deve ser 

permanentemente aprimorada para continuar a gerar ganhos de eficiência. O Brasil já 

vem aplicando recursos substanciais em pesquisa tecnológica sob diversas formas, indo 

desde a produção de etanol celulósico (também chamado de etanol de segunda geração, 

mas ainda com custo elevado e sem possibilidade de comercialização) até o 

desenvolvimento de tecnologias para a produção de bioplásticos e bioquerosene. 
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Deste modo, há a necessidade da compreensão da territorialização do 

agronegócio canavieiro na Mesorregião Sul Goiano e seus consequentes efeitos 

socioespaciais, destacando-se: diminuição da produção de alimentos; destruição 

ambiental; precarização do trabalho. Com isso, busca-se compreender os novos 

mecanismos de acumulação por espoliação a partir do agronegócio canavieiro em 

Goiás. 

Diante de tal problemática, partimos de três hipóteses principais: a primeira é de 

que as estratégias nacionais para a expansão do capitalismo no Brasil perpassam dentre 

outras ações pela expropriação da terra para expansão da agroindústria canavieira, da 

exploração da água, a expropriação das fontes de energia, bem como dos sujeitos sociais 

do campo para tais intencionalidades. Assim como disserta Houtart (2010), o avanço 

capitalista somente acontecerá se existirem fontes energéticas suficientes para sustentar 

a ampliação da produção e do consumo. 

Outra hipótese é de que o agronegócio canavieiro produz um discurso 

ambiental3, que, por sua vez, está respaldado nas ações e no discurso do Estado de que 

tal setor produz “energia limpa” (etanol e cogeração de energia elétrica pela biomassa 

da cana-de-açúcar) e é sustentável, legitimando, portanto, a apropriação da terra e água 

para essa atividade. 

Finalmente, a hipótese de que a expansão da produção de cana-de-açúcar vem 

diminuindo a produção de alimentos no estado de Goiás justificado por um discurso do 

aumento da renda (Produto Interno Bruto per capita) nos municípios onde há 

agroindústrias canavieiras4. 

Isto posto, o objetivo geral desta tese foi de compreender as novas formas de 

acumulação e reprodução do agronegócio canavieiro bem como seus efeitos espaciais 

em Goiás (Mesorregião Sul Goiano) a partir do Plano Nacional de Agroenergia 

(2006/2011). 

Diante disso, os seguintes objetivos específicos foram traçados: a) Compreender 

a expansão do agronegócio canavieiro em Goiás; b) Perceber os novos mecanismos de 

acumulação por espoliação no agronegócio canavieiro; c) Analisar os efeitos 

                                                 

3 Haja vista a política estatal de diminuir 46% da emissão de CO² até 2030 declarado pelo governo de 

Dilma Rousseff (2015-2016) . Tal política se realizará certamente através da expansão da agroindústria 

canavieira no Cerrado (e com possível produção de energia eólica e solar). 
4 As usinas canavieiras unidades fabris que estão relacionadas a territorialização do agronegócio 

canavieiro fisicamente, e não pelas relações de poder. 
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socioambientais provocados pela expansão do agronegócio canavieiro em Goiás; d) 

Investigar as mudanças na relação capital e trabalho no agronegócio canavieiro em 

Goiás; e) Identificar as novas possibilidades de expansão do agronegócio canavieiro. 

O recorte espacial desta pesquisa é a Mesorregião Sul Goiano, estado de Goiás, 

uma das regiões do Brasil com maior avanço desse cultivo no país, tendo como 

finalidade compreender as dinâmicas territoriais que favoreceram a expansão da 

agroindústria canavieira e os efeitos socioespaciais na região. 

A pesquisa está construída em cinco capítulos. No Capítulo 1 – EXPANSÃO 

DA AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA EM GOIÁS, emprestamos o conceito de 

David Harvey (2005), ajuste espacial do capital, para explicarmos como foi o processo 

da expansão do agronegócio canavieiro para a Mesorregião Sul Goiano.  

Descrevemos as políticas governamentais e os subsídios que fomentaram a 

expansão da agroindústria em Goiás, como o Plano Estratégico de Desenvolvimento do 

Centro-Oeste – PEDCO, Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás – 

PRODUZIR, Fundo Constitucional do Centro-Oeste – FCO e Ferrovia Norte-Sul, bem 

como o Plano Nacional de Agroenergia – PNA (2006-2011), que se baseia em ações 

estratégicas estatais para promover a diversificação da matriz energética e elétrica, 

financiando a produção da agroenergia no Brasil. Compreendidos os elementos que 

sustentaram a expansão do agronegócio canavieiro em Goiás, analisamos tal expansão 

por meio de mapas, instalações de agroindústrias, aumento da área plantada e da 

produção do agronegócio canavieiro em Goiás. 

Para o desenvolvimento deste capítulo foram realizadas entrevistas durante 

trabalhos de campo na Mesorregião Sul Goiano a fim de compreender o papel e as 

ações do Estado (APÊNDICE I) e do agronegócio canavieiro (APÊNDICE II), sendo 

representado pelas agroindústrias instaladas na região. 

No Capítulo 2 – NOVOS MECANISMOS DE ACUMULAÇÃO POR 

ESPOLIAÇÃO está o foco desta tese, a saber, as novas formas de acumulação que 

implicam a superexploração do trabalho, sua precarização e a destruição da natureza, 

com discussão teórica dos termos acumulação primitiva por Marx (2013) e espoliação 

por Harvey (2004).  

O capítulo discute sobre o Capitalismo Verde, que se pauta na compensação 

financeira por serviços prestados à natureza, como, por exemplo, o Mercado de 

Carbonos ou a utilização de Selos de Certificação (principalmente ambiental) para 

sustentar um discurso de energia limpa, discurso este que fundamenta a ideia de que o 
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cultivo de cana-de-açúcar não possui resíduos, mas apenas matéria-prima, como o 

bagaço da cana, que serve para cogerar energia elétrica e também a vinhaça na 

utilização para geração de energia ou como fertirrigação da próxima safra. 

O capítulo continua com uma discussão sobre a apropriação da terra e da água 

pelo agrohidronegócio5 canavieiro, compreendendo a relação das agroindústrias 

canavieiras com a água, como é realizada sua captação para canais e pivôs centrais com 

dados da Secretaria do Estado de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, 

Cidades e Assuntos Metropolitanos – SECIMA e autuações ambientais ou embargos no 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. 

No Capítulo 3 – EFEITOS SOCIOESPACIAIS DA ACUMULAÇÃO POR 

ESPOLIAÇÃO: agrotóxicos e diminuição da produção de alimentos, destacamos os 

efeitos socioespaciais da acumulação por espoliação e, para isso foram primeiramente 

sistematizados dados das fichas de notificações de intoxicações por agente tóxico – 

agrotóxico agrícola do Centro de Informações Toxicológicas – CIT vinculados à 

Superintendência de Vigilância em Saúde – SUVISA, no período de 2003 a 2015 – com 

o interesse em relacionar a circunstância da intoxicação à expansão do agronegócio 

canavieiro em Goiás a partir de 2003 considerando os seguintes indicadores: mês da 

intoxicação, idade, sexo, município onde o fato ocorreu, nome, princípio ativo, 

finalidade do agrotóxico. 

Há também uma discussão da expansão canavieira, contexto dentro do qual 

consequentemente destacamos os efeitos na soberania alimentar com a diminuição da 

produção de alimentos nessa região por meio de dados do IBGE, Companhia Nacional 

de Abastecimento – CONAB e pesquisas in locu durante os trabalhos de campo. 

Isso se deve ao modo como o capital canavieiro se relaciona (se apropria) com 

os recursos territoriais, como a terra e a água (superficial e subterrânea); as condições 

edafoclimáticas (tipos de solo e clima) da região; a infraestrutura, especialmente a 

infraestrutura de transportes e os recursos públicos concedidos pelo Estado 

(PERPETUA; THOMAZ JUNIOR, 2016). 

Tais efeitos socioespaciais causados pelo agronegócio canavieiro não ocorrem 

apenas na dimensão ambiental strictu sensu, mas na totalidade da vida humana. Desse 

modo, utilizaremos o termo recurso territorial como sendo tudo aquilo que existe em 

                                                 

5 Conceito definido por Mendonça; Mesquita (2007) e Mendonça (2010; 2015) e que será melhor tratado 

no Capítulo II. 
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um dado território cuja posse e cujo uso possuem papel fundamental na reprodução das 

relações sociometabólicas nele estabelecidas (PERPETUA et al, 2017). Assim, recursos 

territoriais não são propriamente “naturais”, isto é, não são partes apenas de uma 

natureza intocada, mas também da natureza adaptada e socialmente produzida pelo 

homem (SMITH, 1988). Entre tais recursos, colocam-se ainda algumas condições 

importantes dadas pela correlação de forças conformadora dos territórios usurpados 

(PERPETUA, 2016). 

Ainda no Capítulo 3, utilizam-se conceitos da teoria de Laurell (1977), que 

explica como o processo saúde-doença é determinado pelo modo como os seres 

humanos se apropriam da natureza em um dado momento, apropriação esta que se dá 

por meio de processo de trabalho baseado em determinado desenvolvimento das forças 

produtivas e relações sociais de produção. 

No Capítulo 4 – RELAÇÕES DE TRABALHO NO AGRONEGÓCIO 

CANAVIEIRO EM GOIÁS – discorremos sobre a reestruturação produtiva do capital 

no agronegócio canavieiro a partir da análise das mudanças do trabalho manual para o 

mecanizado. Com a alteração do trabalho manual para o mecanizado, temos a ideia 

errônea de que o trabalhador é menos explorado, exemplo disso é a análise da Relação 

de Infrações Trabalhistas de cada agroindústria canavieira na Mesorregião Sul Goiano, 

realizada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, que será discutida por áreas 

afins, como infrações relacionadas à jornada de trabalho, descanso obrigatório, 

alojamento, instalações sanitárias, alimentação, transporte, dentre outras. 

Mendonça (2014) disserta que as ações resultantes da fusão do capital industrial 

e financeiro a partir de meados da década de 1970, que no caso do agronegócio 

canavieiro ocorre a partir do ano 2000, buscam assegurar as condições de reprodução 

(simples e ampliada) do capital. Isso nos permite identificar que esse movimento, 

denominado de reestruturação produtiva do capital, possui dois importantes 

desdobramentos: a destruição ambiental e a precarização do trabalho que se hibridizam 

enquanto mecanismos globais para estabelecer o processo de apropriação dos espaços e 

dos recursos territoriais, materializando-se no controle dos territórios, e que podem ser 

observados principalmente a partir da quantidade de infrações trabalhistas emitidas pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. 

Nesse capítulo, discutimos também sobre os efeitos socioeconômicos a partir da 

territorialização do agronegócio canavieiro na Mesorregião Sul Goiano, como, por 

exemplo, a concentração de renda e a modificação no comércio e indústria local. 
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Por fim, no Capítulo 5 – O AGRONEGÓCIO CANAVIEIRO EM GOIÁS: 

há espaço para uma nova expansão? – tratamos das novas dinâmicas de 

internacionalização por meio das Joint Ventures, que vem se efetivando em Goiás, 

incitando a discussão de uma nova estratégia do agronegócio canavieiro para a 

acumulação de capital. 

Nesse capítulo, trazemos uma discussão sobre a Lei 13.576/2017, que criou a 

Política Nacional de Biocombustíveis, chamada de RenovaBio. Aprovada em dezembro 

de 2017, a lei tem como objetivo aumentar a produção de agrocombustíveis no Brasil a 

fim de que o país cumpra os compromissos assumidos no Acordo de Paris para a 

redução das emissões de gases de efeito estufa. O projeto cria metas compulsórias 

anuais dos distribuidores de combustíveis com a definição de percentuais obrigatórios 

de biodiesel que deverão ser adicionados gradativamente ao óleo diesel e de etanol 

anidro, que será acrescentado na produção de gasolina entre 2022 e 2030. 

Desse modo, tratamos um indicativo de uma nova expansão do agronegócio 

canavieiro, principalmente no Cerrado, por meio de novas estratégias e de novas 

políticas institucionais que visem a incentivar o setor agroempresarial, descartando os 

desafios socioespaciais e econômicos decorrentes da atividade canavieira em Goiás. 

Analisando pesquisas realizadas em Goiás e partindo de uma temática centrada 

na cana-de açúcar, o diferencial desta tese caracteriza-se como a busca pela 

compreensão da territorialização do agronegócio canavieiro na Mesorregião Sul Goiano 

(palco de uma nova estratégia de expansão no Brasil) e seus consequentes efeitos 

socioespaciais, principalmente na diminuição da produção de alimentos, destruição 

ambiental, precarização do trabalho, buscando com isso compreender os novos 

mecanismos de acumulação por espoliação. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi necessário um arcabouço teórico de 

conceitos geográficos, bem como procedimentos metodológicos que se configuram 

desde uma pesquisa bibliográfica para entender o estado da arte dessa temática até os 

trabalhos de campo com entrevistas, coletas de dados em instituições de pesquisa e em 

sítios eletrônicos de instituições públicas. 

 

Metodologia 

Para atingir os objetivos propostos, foram realizados alguns trabalhos de campo 

em diversas oportunidades, como, por exemplo, no evento III Workshop sobre 



35 

 

agroindústria canavieiro em Goiás – efeitos socioambientais e (Re)Existências em que 

foi visitado a Agroindústria São João em Quirinópolis/GO, e no evento IV Workshop 

sobre a expansão de novas fronteiras para a energia renovável: efeitos, conflitos e 

alternativas para as populações em espaços de vulnerabilidade socioambiental, 

desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisas e Estudos Trabalho, Território e Políticas 

Públicas – TRAPPU, em que também foi visitado uma agroindústria, Agroindústria 

Jalles Machado em Goianésia/GO, sendo verificado em ambos os casos, o discurso do 

agronegócio canavieiro de produção ecológica, não degradante socialmente e a 

importância socioeconômico de tais empreendimentos para o município e região.  

Além dos trabalhos de campo realizados especificamente para o 

desenvolvimento desta tese, ocorridas em dois momentos, janeiro e setembro de 2017, 

com aplicação de entrevista semiestruturadas com profissionais responsáveis de 

agroindústrias canavieiras (Usina Boa Vista e Usina Rio Claro), sindicatos, camponeses 

e poder público dos municípios de Jataí, Caçú, Quirinópolis e São Simão. 

Desse modo, foram entrevistados três representantes de agroindústrias 

canavieiras6, quatro representantes de sindicatos (sendo dois de sindicatos patronais e 

dois de sindicatos de trabalhadores), quinze camponeses e agentes públicos, como 

secretário da agricultura e meio ambiente de Quirinópolis, secretário do comércio e da 

indústria de Quirinópolis, secretário do meio ambiente de Jataí, e secretário do comércio 

e da indústria de Jataí. 

Para os trabalhos de campo foram realizados planejamentos prévios envolvendo 

a elaboração de mapas da área de estudo, agendamento com entrevistados e 

posteriormente relatório de campo para abarcar o máximo de informações colhidas. 

A realização das entrevistas se deu por meio de amostragem não probabilística 

intencional seguindo o critério de homogeneidade fundamental que, segundo Creswell 

(2007), envolveu a escolha de um grupo de pessoas que partilhassem ao menos uma 

característica, podendo assim melhor informar ao pesquisador sobre o fenômeno central 

do estudo.  

Foram realizadas análise de dados de intoxicações por agrotóxicos no CIT na 

SUVISA do estado de Goiás, e para a elaboração dos mapas de intoxicação por 

agrotóxico agrícola e da relação entre população e casos de intoxicação no estado de 

                                                 

6 Que terão seus nomes e cargos preservados para não acarretar alguma retaliação futura pelas próprias 

agroindústrias canavieiras. 
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Goiás, foram utilizadas informações disponibilizadas pelo Sistema Estadual de 

Geoinformação de Goiás – SIEG e shapefiles criados a partir dos dados obtidos. Os 

dados de produção agrícola se referem aos anos de 2005, 2010 e 2015, disponibilizados 

pelo Instituto Mauro Borges (Instituto de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos do 

Estado de Goiás). O software utilizado para a elaboração dos mapas foi o ArcGis. 

Houve também a análise das outorgas de capitação de água na SECIMA e 

análise de informações contidas nos sites do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE 

(dados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS), Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento – MAPA e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE. 

A participação em eventos tanto da crítica à expansão do agronegócio canavieiro 

quanto em eventos realizados por órgãos de pesquisa em prol da expansão do 

Agronegócio Canavieiro, como o III Workshop de Resultados do projeto SUCRE e O 

Projeto RenovaBio, ambos realizados no Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia 

do Bioetanol – CTBE, foram fundamentais para complementar e aprofundar as 

reflexões desenvolvidas nesta pesquisa, bem como estudar a legislação específica do 

RenovaBio. 

Para fortalecer seus objetivos, a pesquisa debruçou-se em investigar e analisar o 

que vem sendo estudado sobre a temática para assim compreender o estado da arte 

(status quo) dos estudos e pesquisas realizadas no âmbito do estado de Goiás até o ano 

de 2019. Desse modo, a fim de fortalecer tal contextualização, conduziu-se um 

levantamento das dissertações e teses abordando a temática cana-de-açúcar na 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD7, desenvolvida e mantida 

pelo Instituto Brasileiro de Informação e Tecnologia – IBICT, concomitantemente ao 

banco de dados dos Programas de Pós-graduação em Geografia do Brasil com conceitos 

5, 6 e 7 na avaliação do Conselho Nacional de Educação – CNE/Ministério da 

Educação/MEC recomendados pela CAPES. 

 Esse processo teve por objetivo proporcionar a implantação de um banco de 

dados de teses e dissertações defendidas em instituições brasileiras de ensino em 

pesquisa do país, que ficam responsáveis por indexar as dissertações e teses defendidas 

pela referida instituição. Essa pesquisa bibliográfica tornou-se essencial para a 

                                                 

7 Sítio eletrônico da BDTD: http://www.ibict.br/bdtd 
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compreensão da problemática da pesquisa ao possibilitar conhecer a contribuição 

científica já realizada e representar um meio de atualização constante para profissionais 

e pesquisadores (GIL, 2007). 

Na biblioteca digital foram encontradas cerca de quatro mil publicações (sendo 

2745 dissertações e 1328 teses) oriundas de diversos Programas de Pós-Graduação, 

como, por exemplo, Agronomia, Agronegócio, Biologia, Economia, Engenharia 

Agrícola, Engenharia de Alimentos, Engenharia Mecânica, Geografia, História, 

Nutrição, Matemática e Estatística, Química, Sociologia, Zootecnia, dentre outros.  

Já quanto às instituições de ensino e pesquisa nas quais as dissertações e teses 

foram defendidas, há um predomínio do estado de São Paulo, com cerca de 60% das 

publicações, como a Universidade de São Paulo – USP (996 publicações), Universidade 

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP (863 publicações) e Universidade 

de Campinas – UNICAMP (507 publicações). 

Como esta pesquisa segue os preceitos da Ciência Geográfica, fez-se importante 

traçar o perfil das pesquisas relacionadas à cana-de-açúcar em Programas de Pós-

Graduação em Geografia. Dessa maneira, foi encontrado um total de cento e quarenta e 

duas (142) publicações, sendo cento e uma (101) dissertações e quarenta e uma (41) 

teses durante os anos de existência de tais Programas de Pós-Graduação. 

Se considerarmos as instituições das quais partem esses trabalhos, teremos a 

USP, com vinte e duas (22) pesquisas, seguida da UNESP – Campus Presidente 

Prudente, com vinte (20), Universidade Federal de Goiás – UFG, com quinze (15), 

Universidade Federal de Uberlândia – UFU, com treze (13), Universidade Federal de 

Pernambuco – UFPE, com onze (11) e UNESP – Campus Rio Claro, com nove (9) 

pesquisas.  

Quando consideramos a quantidade de publicações por universidade sem 

separarmos os campus, temos UNESP com vinte e nove (29) publicações, USP com 

vinte e duas (22) e UFG com vinte e três (23), somando aproximadamente 50% das 

publicações relacionadas à cana-de-açúcar na Geografia. Possivelmente, isso se deve ao 

fato de a UNESP e a USP serem duas universidades tradicionais já consolidadas e por 

estarem instaladas no estado onde o cultivo de cana-de-açúcar está presente desde 

meados do século XX. Já no caso da UFG, as pesquisas relacionadas à cana-de-açúcar 

passam a acontecer em sua maioria no início do século XXI com a expansão do 

agronegócio canavieiro em Goiás a partir do Programa Nacional de Agroenergia. 
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Vale ressaltar que o estado mais pesquisado é o estado de São Paulo, com 

quarenta e seis (46) publicações, justificado pelo predomínio da USP e UNESP como as 

instituições que mais publicam teses e dissertações sobre cana-de-açúcar na Geografia. 

Quanto à nomenclatura utilizada para nomear o cultivo ou setor da cana-de-

açúcar, foram observadas cinquenta e oito (58) publicações utilizando apenas cultivo da 

cana-de-açúcar e algumas outras usando o termo lavoura de cana e lavoura canavieira, 

demonstrando assim uma ausência de preocupação teórico-conceitual e metodológica 

quanto à explicitação de qual grupo e de qual capital estamos tratando ao falar do 

cultivo da cana-de-açúcar. Essas publicações estão inseridas na subárea da geografia 

física envolvendo pesquisas relacionadas à poluição atmosférica, vulnerabilidade 

ambiental, ao sensoriamento remoto e turismo. 

Destacaram-se três nomenclaturas utilizadas nas pesquisas de acordo com a 

diversificação produtiva: canavieiro(a) (sendo agronegócio, agroindústria, setor, 

complexo agroindustrial e cultivo canavieiro), com vinte e seis (26) publicações; 

sucroalcooleiro (agroindústria, agronegócio e setor agroindustrial sucroalcooleiro), com 

vinte e três (23) publicações; e sucroenergético (sendo setor ou agronegócio 

sucroenergético), com dezesseis (16) publicações. 

Há uma espacialização definida quanto à utilização dessas nomenclaturas com 

a área de estudo na qual as pesquisas que utilizam o conceito canavieiro estão inseridas 

no Nordeste ou São Paulo, regiões onde se iniciou o cultivo e produção da cana-de-

açúcar. Como o produto era essencialmente o açúcar, o conceito utilizado era o 

canavieiro.  

Já a utilização do conceito sucroalcooleiro se destina a pesquisas localizadas 

nos estados de São Paulo e Paraná. Esse termo remete à diversificação da produção 

desse setor com a produção tanto do açúcar quanto do etanol, ocorrida principalmente 

nesses estados.  

Finalmente, o conceito sucroenergético é utilizado em pesquisas localizadas 

principalmente no estado de Goiás, mas também em São Paulo, Minas Gerais e Mato 

Grosso do Sul. Tal fato se deve principalmente a uma diversificação maior da produção 

do setor com a produção também de energia elétrica por meio da biomassa da cana-de-

açúcar, que ocorreu especialmente em novas agroindústrias instaladas nos estados de 

Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Esse termo foi utilizado inicialmente pelo 

próprio setor como forma de potencializar a importância de tal cultivo como produtor e 

fornecedor de açúcar, etanol e energia elétrica. 
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Ressalta-se que em nenhuma dessas pesquisas discutiu-se o porquê da escolha 

de determinada nomenclatura ou conceito. Ainda, como disserta Mendonça (2004), a 

escolha teórico-metodológica é eivada de significados e de posicionamentos políticos, 

qualquer interpretação e/ou análise espacial demonstra o nível de comprometimento 

social do pesquisador. Desse modo, a escolha metodológica e por categorias geográficas 

não é aleatória ou espontânea, mas sim política e social.  

Portanto, esta pesquisa utilizará o termo agronegócio canavieiro por abordar 

agroindústrias com foco principal na cana-de-açúcar, assim como por acreditar que a 

produção de energia elétrica por meio da biomassa da cana-de-açúcar ainda é incipiente 

no Brasil, sendo que esse setor se apropriou do termo sucroenergético para justificar a 

aquisição de financiamentos públicos e propagar a ideia de sustentabilidade, a qual, 

segundo o setor, não possui resíduos, mas sim subprodutos. Além disso, esta pesquisa 

não pactuará com o termo publicitário ‘setor sucroenergético’, pois entendemos que ele 

não é plural e produtivo, como salienta Carvalho (2017) em sua pesquisa.  

Dentre as demais pesquisas relacionadas à temática da cana-de-açúcar nos 

Programas de Pós-Graduação em Geografia, existem vinte e três (23) pesquisas que 

possuem o estado de Goiás como recorte espacial e mais três (3) envolvendo o bioma 

Cerrado como área de estudo, sendo que as pesquisas que utilizam o recorte espacial o 

estado de Goiás são desenvolvidas nos Programas de Pós-Graduação e Geografia da 

UFG. 

Dentre as pesquisas sobre cana-de-açúcar na Geografia utilizando como recorte 

espacial o estado de Goiás, temos algumas áreas temáticas principais, tais como 

paisagem (2 publicações); relação capital x trabalho (4 publicações); territorialização do 

agronegócio canavieiro (9 publicações); discurso e impacto ambiental do agronegócio 

canavieiro (3 publicações); modelagem e fragilidade ambiental (4 publicações); e 

referente a internacionalização do agronegócio canavieiro (1 publicação), como 

podemos observar no quadro abaixo. 
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Quadro 1 - Síntese de pesquisas sobre cana-de-açúcar na Geografia no estado de Goiás 

TEMAS Conteúdo Autores 

Relação capital x 

trabalho (4) 

Reflexão sobre as transformações ao longo do tempo desta 

relação no agronegócio canavieiro e compreender os efeitos 

socioespaciais em Goiás; apresentando diferentes fases da 

instituição do meio técnico-científico neste estado, como 

também, apresenta o trabalho da mulher no agronegócio 

canavieiro e trabalhadores em situações análogas à escravidão. 

Santos (2014), 

Costa (2014a), 

Silva (1993) e 

Santos (2015) 

Modelagem e 

fragilidade 

ambiental (4) 

  

Buscam compreender a alteração do uso do solo através de 

técnicas de sensoriamento remoto, identificando os possíveis 

efeitos desta expansão do setor sucroenergético no estado de 

Goiás. 

Sousa (2007), 

Menezes (2011), 

Franco (2012) e 

Trindade (2015) 

  

Discurso e impacto 

ambiental do 

agronegócio 

canavieiro (3) 

Uso do discurso ambiental pelo setor sucroenergético como 

estratégia para justificar a expansão da agroindústria 

sucroalcooleira em Goiás, e apresenta neste caso uma 

insustentabilidade deste setor ao se territorializar neste estado. 

Trindade (2010), 

Rodrigues Pires 

(2014) e 

Carvalho (2017) 

Paisagem (2) Foco principal na alteração da paisagem em regiões onde o 

setor sucroenergético se territorializou, e os impactos 

negativos que isso acarretou como novas relações comerciais, 

alteração no uso do solo e desigualdade na renda da região dos 

municípios onde as agroindústrias se instalaram. 

Ferreira (2010; 

2016) 

Territorialização do 

agronegócio 

canavieiro (5) 

Tratam da territorialização do agronegócio canavieiro em 

Goiás, através da alteração do uso do solo, utilizando 

sensoriamento remoto e dados censitários. Ou até mesmo, em 

alguns casos, tratam da dinâmica espacial frente à 

modernização do território goiano, com os efeitos espaciais na 

economia regional onde estão instaladas as agroindústrias. 

Há também a investigação referente às estratégias utilizadas 

pelo agronegócio canavieiro na fase de expansão para 

estabelecer o controle sobre a terra e realiza uma importante 

diferenciação das agroindústrias instaladas no estado de Goiás, 

em brownfields e greenfields. 

Borges (2011), 

Silva (2012), 

Castilho (2009) e 

Silva (2011; 

2016) 

Territorialização do 

agronegócio 

canavieiro: 

resistências e 

(Re)Existências (4) 

Trata das resistências ao processo de territorialização do 

agronegócio canavieiro, como o conhecimento biotecnológico 

e saberes tradicionais da comunidade camponesa do Salgado 

em Quirinópolis, as táticas da comunidade camponesa Pedra 

Lisa que, como a comunidade do Salgado, através de 

elementos materiais e imateriais, e a experiência da 

Cooperativa dos Agricultores Familiares do Assentamento 

Tijuqueiro – COOPERFAT como (Re)Existência em 

Morrinhos/GO, bem como a discussão de Bunde (2011) sobre 

a situação do campesinato goiano no capitalismo. 

Santos (2012), 

 Souza 

(2013), 

Marcelino (2016) 

e Bunde (2011) 

Internacionalização 

do agronegócio 

canavieiro (1) 

Expansão de grandes grupos e corporações com as fusões e 

aquisições, através dos Investimentos Externos Diretos – IED, 

vêm promovendo um processo de internacionalização do 

capital canavieiro 

Bunde (2017) 

Organização: Autor (2019). 

 

As pesquisas relacionadas à modelagem e fragilidade ambiental buscam 

compreender a alteração do uso do solo por meio de técnicas de sensoriamento remoto, 

identificando os possíveis efeitos dessa expansão do agronegócio canavieiro no estado 

de Goiás, como mostram as pesquisas de Sousa (2007), Menezes (2011), Franco (2012) 

e Trindade (2015). 
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Quanto ao discurso ambiental, as publicações relacionam seu uso pelo setor 

canavieiro como estratégia para justificar a expansão do agronegócio canavieiro em 

Goiás, apresentando nesse caso uma insustentabilidade ao se territorializar no estado, 

conforme as pesquisas de Trindade (2010) e Rodrigues Pires (2014). 

Já Carvalho (2017) compreendeu o agronegócio canavieiro como terminologia 

para desmistificar o uso do setor como agronegócio sucroenergético, usado como tática 

conceitual para se admitir o conceito como um posicionamento crítico à ideia de um 

setor plural e produtivo. A autora investigou também os principais efeitos 

socioespaciais da territorialização do agronegócio canavieiro na mesorregião centro-

norte goiano focando em análises a respeito da disputa hídrica na região, na poluição e 

diminuição da produção de outros cultivos na região, e ainda quanto à mobilidade 

espacial do trabalho como estratégia de acumulação do capital nesse setor. 

As publicações com foco na relação capital x trabalho tinham como objetivo 

estabelecer uma reflexão sobre as transformações ocorridas ao longo do tempo dessa 

relação no agronegócio canavieiro bem como compreender os efeitos socioespaciais em 

Goiás. Nesse último cenário, Santos (2014) realiza uma análise sobre a constituição do 

meio técnico-científico no estado ao analisar o setor e apresentar diferentes fases da 

instituição do meio técnico-científico no estado. Já Costa (2014a) elabora uma análise 

dos efeitos da instalação da Agroindústria Goiasa no município de Goiatuba na relação 

capital x trabalho, enquanto que Silva (1993) apresenta o trabalho da mulher no 

agronegócio canavieiro, uma temática importante de se discutir no mundo do trabalho. 

Em pesquisa recente sobre o trabalho escravo nas agroindústrias canavieiras, 

Santos (2015) apresenta comprovações de que houve um aumento nos casos de 

trabalhadores em condições análogas ao trabalho escravo em relação à expansão do 

agronegócio canavieiro em Goiás (de 2000 a 2012). Mostrando evidente 

superexploração do trabalhador em relação às condições degradantes de trabalho 

concomitantemente às péssimas condições de moradia, alimentação e ausência dos 

equipamentos de proteção individual. 

A discussão sobre a categoria paisagem geográfica aparece em duas pesquisas da 

mesma autora, Ferreira (2010; 2016) com foco principal na alteração da paisagem em 

regiões onde o agronegócio canavieiro se territorializou, os impactos negativos que isso 

acarretou, tais como novas relações comerciais, alteração no uso do solo e desigualdade 

na renda da região dos municípios onde as agroindústrias se instalaram. 
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Podem-se separar em dois subgrupos as pesquisas relacionadas à 

territorialização do agronegócio canavieiro: o primeiro que trata especificamente sobre a 

territorialização da agroindústria canavieira, da expansão do cultivo da cana-de-açúcar 

no estado de Goiás e seus efeitos no espaço, como o impacto da expansão desse cultivo 

na produção de alimento, na renda da terra e no campesinato goiano. Enquanto que 

podemos compreender o outro subgrupo de pesquisas sobre a territorialização do setor 

com foco nas resistências e (Re)Existências quanto a tal expansão, com diversas táticas, 

como, por exemplo, o desenvolvimento de práticas agroecológicas e a utilização de 

bancos de sementes crioulas.  

São cinco publicações tratando da territorialização do agronegócio canavieiro 

em Goiás. Borges (2011) apresenta uma discussão sobre a expansão da cana na 

Microrregião de Quirinópolis, identificando uma alteração do uso do solo e seu possível 

impacto nos recursos hídricos e na produção de alimentos. Para tal propósito, utilizou-se 

de sensoriamento remoto e dados censitários para identificar uma concorrência da cana-

de-açúcar com a soja e a pastagem nessa área, com predomínio da cana pela quantidade 

de capital disponível para esse setor. Já a pesquisa de Silva (2012) se baseia em 

compreender a dinâmica de territorialização em suas diferentes fases históricas e 

também em Quirinópolis, município onde ocorreu significativa alteração no uso do solo, 

de pastagem e cultivo de soja para a cana-de-açúcar a partir do início do século XXI. 

Diferentemente de Castilho (2009), que não pretendeu compreender 

especificamente o agronegócio canavieiro, mas sim a dinâmica espacial dos municípios 

de Ceres e Rialma frente à modernização do território goiano, assim foi investigada a 

dinâmica socioespacial de dois municípios, muito distintos dos conceitos empregados 

em regiões metropolitanas. 

Por outro lado, Silva (2011; 2016) desenvolve pesquisas (dissertação e tese) 

tendo como foco principal o agronegócio canavieiro. Em sua dissertação, compreende 

as alterações frente à expansão do setor no Cerrado, utilizando Jataí/GO como área de 

estudo e analisando desde as estratégias de territorialização até as resistências de outros 

setores produtivos que ali já existiam. Já em sua tese, Silva (2016) compreende as 

estratégias utilizados pelo setor na fase de expansão para estabelecer o controle sobre a 

terra. Estabelece uma importante diferenciação das agroindústrias instaladas no estado 

de Goiás, em brownfields e greenfields, termos criados nos Estados Unidos. O primeiro 

compreende instalações industriais antigas e com problemas de contaminações 

ambientais, enquanto que o segundo se refere a instalações recém lançadas apropriadas 
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pelo agronegócio canavieiro brasileiro, nas quais as brownfields são agroindústrias 

antigas, com plantas grandes e voltadas principalmente à produção de açúcar e etanol, 

instaladas antigamente na região centro norte do estado de Goiás. 

Já as agroindústrias greenfields são agroindústrias novas, mais compactas e 

instaladas contando com o avanço da técnica e da tecnologia e com produção voltada ao 

etanol e cogeração de energia elétrica por meio da biomassa, envolvendo ainda um 

discurso mais intenso quanto à sustentabilidade, tendo sido instaladas na região sul de 

Goiás. 

Quatro pesquisas integram o subgrupo que trata das resistências ao processo de 

territorialização do setor: Santos (2012), apresentando o conhecimento biotecnológico e 

saberes tradicionais da comunidade camponesa do Salgado em Quirinópolis como 

instrumento de resistência ao processo de territorialização do setor sucroalcooleiro na 

região; Souza (2013), analisando as táticas da comunidade camponesa Pedra Lisa que, 

como a comunidade anterior, resiste e permanece no território por meio de elementos 

materiais e imateriais de onde sempre viveram, mesmo com o avanço da agroindústria 

canavieira em Quirinópolis.  

Marcelino (2016) apresenta a experiência da Cooperativa dos Agricultores 

Familiares do Assentamento Tijuqueiro – COOPERFAT como (Re)Existência ao 

agronegócio canavieiro em Morrinhos/GO. Bunde (2011) discute sobre a situação do 

campesinato no capitalismo, como se desenvolve e se reproduz estabelecendo assim 

uma análise do discurso ambiental dos grupos empresariais (monopólios e oligopólios 

do agronegócio canavieiro) como agrocombustível bem como os impactos desse setor 

sobre o campesinato em Goiás, tanto em relação às famílias quanto à produção de 

alimentos.  

Finalmente, Bunde (2017) desenvolveu uma tese sobre a expansão de grandes 

grupos e corporações que, a partir de fusões e aquisições, por meio dos Investimentos 

Externos Diretos – IED, vêm (re)estruturando o agronegócio canavieiro no Brasil. O 

autor investigou e compreendeu o processo de formação do setor canavieiro após o 

processo de internacionalização do capital canavieiro.  

Analisando todas essas pesquisas realizadas em Goiás e no âmbito de 

investigação sobre cana-de açúcar, o diferencial desta tese revela-se como a busca pela 

compreensão da territorialização do agronegócio canavieiro na Mesorregião Sul Goiano 

(palco de uma nova estratégia de expansão no Brasil) e seus consequentes efeitos 

socioespaciais, principalmente na diminuição da produção de alimentos, destruição 
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ambiental, precarização do trabalho, buscando-se com isso compreender os novos 

mecanismos de acumulação por espoliação. 

Nesta pesquisa será utilizado o conceito socioespacial vinculado à ideia de que o 

espaço no processo permanente de produção a partir do trabalho social no meio vai 

sendo transformado e se materializa espacialmente. Como alerta Santos (1978), não há 

uma formação social que também não seja espacial. Essa formação e produção 

socioespacial são formadas pela imaterialidade da dinâmica social bem como a 

materialidade das infraestruturas do espaço (HARVEY, 1980). O espaço material é o 

espaço físico, ou seja, engloba o espaço natural e o espaço produto do trabalho humano. 

O espaço social é o espaço imaterial, embora dependa da materialidade para existir 

(SOUZA, 2013). 

Será também trabalhado o termo ‘efeito’ em vez de ‘impacto’, pois no impacto 

não há processo histórico, a ação é imediata em um intervalo curto de tempo, já no 

efeito, as consequências permanecem na história. Desse modo, o resultado de tal ação é 

sentido com maior intensidade dentro de um intervalo de tempo mais longo. 
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CAPÍTULO 1 - EXPANSÃO DO AGRONEGÓCIO CANAVIEIRO EM 

GOIÁS 

 

Jardim sagrado o caraíba descobriu 

Sangra o coração do meu Brasil 

O belo monstro rouba as terras dos seus filhos 

Devora as matas e seca os rios 

Tanta riqueza que a cobiça destruiu 

(Samba Enredo 2016 – G.R.E.S. Imperatriz Leopoldinense) 

 

 

Para compreender a expansão do agronegócio canavieiro no estado de Goiás, 

partiremos de sua contextualização histórica, um dos mais importantes ciclos 

econômicos que existiram no Brasil. O cultivo da cana-de-açúcar no Brasil se iniciou 

por volta de 1530, quando o açúcar exercia papel econômico importante no mercado 

europeu e a Coroa Portuguesa decidiu estabelecer atividades econômicas no Brasil.  

Segundo Furtado (1961), foi a partir de 1535 que o litoral da região Nordeste se 

tornou o centro da produção brasileira devido à qualidade do solo de aluvião, presença 

de rede hidrográfica na região litorânea, clima propício à lavoura e proximidade 

geográfica com Portugal. 

 

Inicialmente, os cultivos ocuparam a região costeira de Pernambuco, Espírito 

Santo e Rio de Janeiro, expandindo-se posteriormente para o planalto 

paulista. Depois de derrubada a floresta, as lavouras de cana eram cultivadas 

por períodos de até 15 anos, migrando para novas áreas de mata quando a 

terra ficava cansada. As áreas abandonadas eram então ocupadas por 

pastagens e, em menor escala, por lavouras de subsistência (CORDEIRO, 

2008, p. 9). 

 

A partir da região Nordeste, essa cultura se expandiu utilizando mão-de-obra 

escrava de africanos8 (principalmente de Guiné, Camarões, Gana, Nigéria, Angola e 

Moçambique) sequestrados e escravizados para que trabalhassem na produção do 

açúcar, exportado para a Europa, tornando-se assim a base da economia brasileira. 

Segundo Andrade (1988), entre os anos de 1530 e 1580, as lavouras canavieiras 

serviram para o domínio do território e proporcionaram a expulsão da população 

indígena das áreas de solos férteis litorâneas. Após esse período, a expansão dessas 

                                                 

8 Segundo NEVES; SANTOS (2019) o tráfico de africanos escravizados não era somente pela mão-de-

obra, mas sim pelo conhecimento técnico e tecnológico da atividade agrícola canavieira, principalmente 

em Guiné e Angola. 
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lavouras ficou dependente da exploração da mão-de-obra escrava e da produção de 

açúcar aos engenhos banguês (engenhos de açúcar no sistema antigo, estes que 

dominaram o processo de produção de açúcar do século XVI ao século XX), definido 

como 

 

[...] a primeira manufatura erguida nas Américas, porque eram unidades 

produtivas com uma elevada divisão social do trabalho, tanto na parte 

agrícola como industrial e tinham a produção de energia internalizada na 

unidade de produção, que podia ser animal, neste caso, chamados de 

engenhos trapiches, ou hidráulica, quando eram chamados de reais (MEIRA, 

2010, p. 87). 

 

A exportação do açúcar conduziu a economia do Brasil durante os primeiros 

séculos de exploração. A partir do século XVIII, com as alterações no modo de 

produção e no mercantilismo europeu, o açúcar de outras colônias também foi lançado 

no comércio internacional, prejudicando as exportações brasileiras. Nesse mesmo 

período, houve maior interesse econômico pela mineração, perdurante até a década de 

1780, com o fim do ciclo do ouro. Assim, a agricultura passa a novamente ser atividade 

predominante no Brasil, porém sem a hegemonia da cana-de-açúcar, contando também 

com a participação do cultivo de algodão e do café (PRADO JÚNIOR, 1987).  

Vale ressaltar que o trabalho principal para a produção do açúcar nos canaviais e 

engenhos do Brasil era atribuídos pelo sistema de escravidão, que somente passa a ser 

substituído após a abolição oficial da escravidão em 1888. 

 A passagem dos banguês para as agroindústrias representou uma alteração nas 

relações de trabalho com a substituição do trabalho escravo pelo colonato, a parceria, a 

meação, a sujeição, dentre outras, que se estenderam até a década de 1960, quando se 

introduziram as relações assalariadas e surgiu a figura do trabalhador volante, conhecido 

como “boia-fria” (ANDRADE, 1988). 

Já no século XX, segundo Andrade (1988), ocorreram importantes alterações no 

sistema produtivo, com a introdução do arado e as mudanças nas caldeiras no setor 

industrial, passando a utilizar o bagaço como combustível. No entanto, mudanças 

significativas só de fato ocorreram com a passagem da hegemonia produtiva dos 

banguês para as agroindústrias de açúcar na década de 1930, marcada por forte 

participação do estado no incentivo ao aumento da competitividade do açúcar no 

mercado internacional, pois havia perdido espaço para a produção da beterraba em 

países europeus. 
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Em livro intitulado Usina, o autor José Lins do Rêgo (1985) narra na forma de 

romance essa passagem da agroindústria para a agroindústria. Na obra, é descrita a 

primeira fase da substituição dos engenhos de açúcar tradicionais pelas agroindústrias. 

Os engenhos acabam sendo fechados ou adquiridos. Tais transformações geram certos 

efeitos na região, como, por exemplo, a mobilidade do trabalho. 

Durante a década de 1960, período de avanço na modernização da agricultura no 

Brasil, os incentivos do Estado à produção canavieira se intensificaram devido ao 

crescimento da exportação de açúcar. Foi criado, naquela década, o Fundo de 

Consolidação e Fomento da Agroindústria Canavieira com o intuito de incentivar o 

comércio do produto no mercado internacional (BRAY et. al., 2000). 

É importante frisar que a agricultura familiar é uma categoria 

marginalizada/excluída de todo o processo de modernização da agricultura brasileira. 

Marginalizada espacialmente (no sentido geográfico), por terem sido criadas áreas 

específicas modernizadas e produtivamente competitivas, promovendo diversidade 

regional (SILVA, 1996). 

A década de 1970 foi marcante para o desenvolvimento capitalista do campo 

brasileiro diante da liberação de recursos governamentais para a produção e criação de 

importantes programas voltados às variadas regiões brasileiras. Nessa década, a criação 

do Proálcool incentivou a expansão da lavoura canavieira no País, mediante o 

incremento da necessidade de matéria-prima para a produção de combustível 

alternativo. 

Na década de 1970, esse programa obteve resultados satisfatórios e a 

expansão canavieira no Centro-Sul, em especial no estado de São Paulo, 

ocorreu de forma rápida, sendo necessário buscar novas áreas para 

expandir esse tipo de lavoura. Apesar da expansão das lavouras canavieiras, Silva 

(1983) chama a atenção para a diminuição do número de propriedades produtoras de 

cana-de-açúcar entre 1970 e 1980. 

Oliveira (1987) considera a compreensão da emergência do planejamento 

regional no Nordeste do Brasil sob o enfoque dos desequilíbrios regionais9 para analisá-

los a partir da ótica da divisão regional do trabalho no Brasil. Vale dizer sob a ótica do 

                                                 

9 Francisco de Oliveira (1987) aponta que somente é possível identificar desigualdades regionais no 

Brasil a partir do surgimento da divisão regional do trabalho, que emergiu com o processo de 

industrialização do país entre 1880 e 1930, intensificando-se a partir de 1950, produzindo 

desenvolvimento econômico desigual no sudeste comparado a outras regiões. 
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processo de acumulação de capital e homogeneização do espaço econômico do sistema 

capitalista brasileiro. Outro ponto é uma tendência para a completa homogeneização da 

reprodução do capital e de suas formas sob a égide do processo de concentração e 

centralização do capital, que acabaria por fazer desaparecer as regiões, como, por 

exemplo, o foco na expansão canavieira no Centro-Sul. 

Já na década de 1990, com uma queda nos preços do petróleo, o agronegócio 

canavieiro foi desregulamentado e se voltou mais à produção de açúcar, devido também 

ao aumento no preço desse produto no mercado internacional. 

 

Durante a década de 1990, o Brasil expandiu em muito sua exportação de 

açúcar, em grande medida em função dos efeitos da desarticulação da União 

Soviética e, por conseguinte, de seu mercado preferencial, que era abastecido 

fundamentalmente pela produção cubana. Isso contribuiu para manter e 

mesmo reforçar a conhecida instabilidade do preço do açúcar no mercado 

livre mundial. Por sua vez, os preços do petróleo, depois do mencionado pico 

em agosto de 1990, apresentaram oscilações não muito amplas até o início de 

1999, mas mantendo-se em um patamar bem abaixo do que aquele que se fez 

presente durante a primeira metade da década de 1980 (VEIGA FILHO; 

RAMOS, 2006, p. 51). 

 

A introdução de veículos flex-fuel em 2003 sem dúvida contribuiu para o 

fortalecimento da produção canavieira no país diante da necessidade de maior 

produção de matéria-prima para o etanol. Segundo Veiga Filho; Ramos 

(2006), a venda desses veículos totalizou 55% dos veículos leves vendidos no 

mercado interno do país em 2005. Houve também elevação significativa na 

exportação de álcool que, só entre 2003 e 2004, aumentou de 600 milhões 

para 1,4 bilhão de litros. Desse modo, a década de 2000 marcou um aumento no 

consumo de etanol. 

Diante disso, novos incentivos para a instalação de novas agroindústrias 

foram criados pelo Estado brasileiro e essas agroindústrias buscaram outros 

espaços para realizarem suas atividades, como, por exemplo, o sul do Mato Grosso do 

Sul, o Sul de Goiás e o Triângulo Mineiro (Minas Gerais), porém não podemos deixar 

de salientar que há presença massiva do agronegócio canavieiro é no interior do estado 

de São Paulo, como pode ser observado no mapa de expansão da cana-de-açúcar no 

Brasil de 1990 a 2015 (Figura 1). 
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Figura 1 - Mapa de Expansão da Cana-de-açúcar no Brasil - 1990 a 2015 

 
Fonte: PAM-IBGE 
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Ao analisarmos o mapa, podemos perceber que a partir do ano 2000 se inicia 

uma diminuição da presença de cultivo de cana-de-açúcar na Amazônia, praticamente 

passando a estar ausente na região a partir de 2015. Isso se deve principalmente ao 

processo de criação do Zoneamento Agroecológico da Cana-de-Açúcar em 2009 

(MANZATTO et al., 2009), que visava organizar e estabelecer áreas de cultivo para a 

cana-de-açúcar, sempre “preservando” os biomas Pantanal e a Amazônia, melhorando a 

imagem de sustentabilidade no setor (energia limpa). 

É possível perceber a expansão do cultivo de cana-de-açúcar para os estados de 

Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, além da expansão no interior do estado de 

São Paulo a partir de 2005 potencializada pelo Plano Nacional de Agroenergia – 

2006/2011, que será discutido posteriormente. 

Goiás apresenta diversos fatores que facilitaram a realização de investimentos no 

agronegócio canavieiro bem como a atração de uma grande quantidade de 

agroindústrias (Figura 2).  

 

Figura 2 - Fluxograma dos fatores da expansão do agronegócio canavieiro no estado de Goiás 

 
Elaboração: Autor (2018). 

 

Dentre eles, podem-se ordenar: a) a disponibilidade de terra para 

arrendamento/aquisição; b) o preço de terra relativamente baixo no estado de Goiás, 

que, segundo Bunde (2011), eram 50% do preço das terras do estado de São Paulo no 

início da expansão, devido principalmente à ferrugem asiática (2004/2006) e a 

desvalorização da exportação da soja pela desvalorização do dólar; c) a localização 

geográfica que facilita o escoamento da produção; d) fatores edafoclimáticos propícios 

ao plantio da cultura; e) abundância de terras com topografia planas, facilitando a 
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colheita mecanizada; f) disponibilidade de mão-de-obra barata para grandes colheitas 

mecânicas (com salários relativos a cerca de 30% do salário médio de um trabalhador 

para mesma função no estado de São Paulo); g) disponibilidade de incentivos fiscais 

propiciados pelo estado para a implantação de novas plantas indústrias, conforme 

Figura 3, h) saturação de áreas e consequente elevação dos preços da terra em regiões 

tradicionalmente produtoras, particularmente em São Paulo. 

É possível verificar (Figura 3) um maior predomínio das agroindústrias 

canavieiras na região Sul Goiano e que foram instaladas mais recentemente, 

principalmente a partir de 2006, quando foi lançado e implementado o Plano Nacional 

de Agroenergia – PNA (2006/2011).  
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Figura 3 - Mapa de localização das agroindústrias canavieiras no estado de Goiás 

 
Fonte: IMB – SEGPLAN (2016); AGETOP (2016) 
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A Figura 3 também ilustra as duas principais regiões ocupadas pelo agronegócio 

canavieiro em Goiás: a região centro norte, com as brownfields, e a Mesorregião Sul 

Goiano, com a instalação das agroindústrias greenfields, como mencionado por Silva 

(2016). 

Por serem mais novas do que as do estado de São Paulo, as plantas das 

agroindústrias canavieiras no estado de Goiás, são equipadas principalmente para a 

produção de etanol e cogeração de energia elétrica. Isso explica a grande produção de 

etanol entre as safras de 1995/1996 até 2014/1015 do estado, destacada pela UNICA 

(2016). 

Segundo a UNICA (2016), no estado de Goiás foram produzidas 369 mil 

toneladas de açúcar e 315 milhões de litros de etanol na safra de 1999/2000; já na safra 

de 2004/2005, 730 mil toneladas de açúcar e 717 milhões de litros de etanol; enquanto 

que na safra de 2009/2010, 1384 mil toneladas de açúcar e 2196 milhões de litros de 

etanol, finalmente, a safra de 2014/2015 envolveu a produção de 1997 mil toneladas de 

açúcar e 4174 milhões de litros de etanol. Assim, o aumento na produção da safra de 

1999/2000 em relação à safra de 2014/2015 em Goiás foi de 541% para a produção de 

açúcar e de 1325% para etanol, justificada pelas plantas das agroindústrias no estado e 

pela alta de demanda de fontes energéticas renováveis. 

Ao longo da década de 2000, o estado de Goiás, a partir da criação e da 

aplicação de políticas governamentais10, se tornou mais receptivo ao agronegócio 

canavieiro. Assim, várias agroindústrias canavieiras se instalaram no estado e a área de 

cultivo de cana-de-açúcar aumentou cerca de quatro vezes até o ano de 2009, indo de 

139 mil hectares para 524 mil hectares (SILVA; PEIXINHO, 2012). A safra de 

2014/2015 incluiu aproximadamente um milhão de hectares ocupados (UNICA, 2016). 

Desde 2005/2006, os estudos da CONAB indicam que a expansão e o 

crescimento da produção vêm acontecendo em praticamente todos os estados do Centro-

Sul. Apesar de o estado de São Paulo apresentar individualmente as maiores áreas 

acrescidas às lavouras já existentes (38% do total de áreas novas agregadas na safra 

2011/2012, o que correspondeu a 265.444 hectares), tal expansão vem se concentrando 

em áreas do Cerrado, prioritariamente no estado de Goiás, que aumentou em 47,3% a 

                                                 

10 Plano Estratégico de Desenvolvimento do Centro-Oeste - PEDCO, Fundo Constitucional de 

Financiamento do Centro-Oeste – FCO e Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás - 

PRODUZIR. 
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sua produção, seguido de Mato Grosso do Sul, 28,7%, Paraná, 20,2% e Minas Gerais 

14,9% (CONAB, 2008).  

Ainda, segundo esses levantamentos, a safra 2010/2011 apresentou um 

acréscimo de novas áreas foi significativo no Cerrado, pois “em Minas Gerais o 

aumento foi de 117.540 hectares”, sendo que a região Centro-Oeste apresentou 

expansão significativa na área cultivada “puxada por Goiás pelo plantio de 110.763,8 

hectares, seguido pelo Mato Grosso do Sul, 73.498,8 ha e Mato Grosso, 15.704,0 ha” 

(CONAB, 2017, p.8). 

Essa expansão da área de cultivo de cana-de-açúcar em Goiás ocorreu 

principalmente na região Sul do estado, o que pode ser melhor analisado na Figura 4 ao 

partir do gráfico elaborado pela UNICA e dados do CANASAT, mantido pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE (2012), que mostra a expansão e a 

concentração de áreas cultivadas pela Mesorregião Sul Goiano. Pode-se analisar que a 

área cultivada na safra 2005/2006 teve um aumento de oito (8) vezes em 2016, 

chegando a 828 mil hectares na safra 2015/2016.  

 

Figura 4 - Gráfico da área cultivada (ha) com cana-de-açúcar disponível para colheita em Goiás (2005 a 

2016) 

 
Fonte: UNICA (2016) 

 

Esse avanço na produção de cana-de-açúcar em Goiás pode ser melhor 

observado por meio do mapa da área de cultivo de cana-de-açúcar em Goiás (Figura 5), 
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principalmente na Mesorregião Sul Goiano, pois são cerca de 70% das agroindústrias 

instaladas nesta região. 

 Dessa maneira, a área ocupada pela cana-de-açúcar pode ser observada desde 

sua ocupação anterior ao Plano Nacional de Agroenergia até 2015, quando se dá a 

expansão de cana-de-açúcar, principalmente nas Microrregiões Vale do Rio dos Bois e 

Meia Ponte.  
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Figura 5 - Mapa da evolução histórica (2005/2010/2015) da área cultivada de cana-de-açúcar em Goiás 

 
Fonte: IBGE (2016); IMG – SEGPLAN (2016) 



57 

 

Os estudos de Castro et al. (2008) revelam que a distribuição das agroindústrias, 

induzida pelo setor produtivo, concentra-se nos principais eixos rodoviários que servem 

o Centro-Sul goiano, posto que os empreendimentos canavieiros seguem 

preferencialmente as direções dos principais eixos rodoviários federais e estaduais no 

estado devido à necessidade de escoamento da produção. Estudando especificamente a 

Microrregião Meia Ponte, Castro et al. (2010) confirma a tendência de que o cultivo da 

cana-de-açúcar avance sobre áreas já consolidadas com as culturas anuais, deslocando 

os produtores de grãos para o Nordeste desta mesma Microrregião. 

De acordo com Alex Gomes, Secretário de Comércio e Indústria de 

Quirinópolis/GO, e João Batista, Secretário de Agricultura de Quirinópolis/GO, a 

expansão do agronegócio canavieiro na região ocorreu principalmente devido à 

ferrugem asiática11 na soja, que atingiu a região de 2004 a 2006, diminuindo a produção 

de soja e consequentemente o preço da terra, de aproximadamente 125 mil reais por 

hectare para 3 mil reais por hectare. Desse modo, este seria o motivador do preço baixo 

da terra, e um dos fatores que proporcionou a territorialização do agronegócio 

canavieiro na Mesorregião Sul Goiano. 

Cacildo Alves, presidente do Sindicato Rural de Quirinópolis/GO, ainda 

acrescentou ao afirmar que além da ferrugem asiática, a balança comercial, isto é, a 

cotação do dólar, também interferiu na diminuição do cultivo de soja, já que o dólar 

esteve variando entre R$ 2,4 em 2004, chegando a R$1,9 em 2007, desfavorecendo a 

exportação da soja, pois o cultivo era e é cotado em dólar. 

Silva; Peixinho (2012) acrescentam dois fatos importantes em relação às 

políticas governamentais fundamentais para a expansão do agronegócio canavieiro no 

estado de Goiás, o PEDCO 2007/2020 bem como a criação do Zoneamento 

Agroecológico da Cana-de-Açúcar em 2009 (MANZATTO et al., 2009). 

 Além das políticas governamentais, outro aspecto que favoreceu a 

territorialização do agronegócio canavieiro em Goiás foram as condições 

edafoclimáticas que a região apresenta para esse tipo de cultivo. 

 

                                                 

11 Doença causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi, seu principal dano é a desfolha precoce, 

impedindo a completa formação dos grãos, com consequente redução da produtividade.  
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Condições Edafoclimáticas 

De acordo com Mesquita (2015), as condições edafoclimáticas, conforme 

classificação proposta pelo Instituto Agronômico de Campinas – IAC, são definidas por 

ambientes de produção mais ou menos adequados à cultura canavieira, levando em 

consideração as características definidas a partir de fatores do meio, tais como clima 

(temperatura, umidade, pluviosidade), tipo de solo, relevo e formação litológica 

(geomorfologia). 

Sobre as condições edafoclimáticas, podemos destacar o pioneirismo do CTC, 

que já em 1992 iniciou um estudo relacionando a produtividade da cana-de-açúcar a 

diferentes tipos de solos, resultando assim em uma primeira versão de um sistema de 

classificação de terras específicas para a cultura da cana-de-açúcar no Brasil, 

denominado de ambiente de produção (BERTOLANI, et al., 2015). 

O ambiente de produção demonstra as particularidades do solo para que ocorra 

um manejo adequado da camada arável (superficial) em relação às práticas 

conservacionistas do solo bem como estabelece classes de potencial de produção dos 

solos para a cultura de cana-de-açúcar, as quais foram representadas pelas letras A, B, 

C, D e E (JOAQUIM et al., 1997; DONZELLI, et al., 2010), determinando assim as 

faixas de produtividades de cana-de-açúcar para cada ambiente (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Expectativa de produtividade de cana-de-açúcar (média de quatro cortes), em toneladas de 

cana por hectare (TCH), dos ambientes de produção edáficos 

Ambiente de Produção Potencial de 

produtividade 

Tonelada de cana por 

hectare (TCH) 

A Alto TCH ≥ 95 

B Médio/Alto 90 ≤ TCH ≥ 95 

C Médio 85 ≤ TCH ≥ 90 

D Médio/Baixo 80 ≤ TCH ≥ 85 

E Baixo TCH < 80 

Fonte: Joaquim et al. (1997) 

 

Esse estudo proporcionou conhecimento sobre o clima, solo e relevo, levando 

assim à criação do Zoneamento Agroecológico da Cana-de-Açúcar. Críticas sobre 

possíveis prejuízos a certos biomas, como Cerrado e Mata Atlântica, levaram o Governo 

Federal a instituir esse zoneamento em setembro de 2009 a partir da publicação do 
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Decreto 6.961, de 2009, envolvendo três estudos da EMBRAPA. O estudo tinha como 

objetivo “[...] fornecer subsídios técnicos para formulação de políticas públicas visando 

à expansão e produção sustentável de cana-de-açúcar no território brasileiro” 

(MANZATTO et al., 2009, p. 8). Apesar de explicitar preocupações como, por 

exemplo, a necessidade de diminuir a competição entre o cultivo de cana e a produção 

de alimentos, esse estudo claramente tinha como principal diretriz indicar “[...] áreas 

com potencial agrícola para o cultivo da cana de açúcar sem restrições ambientais” 

(MANZATTO et al., 2009, p. 9).  

O estudo foi realizado excluindo os biomas Amazônia, Pantanal e a Bacia do 

Alto Paraguai, bem como áreas de proteção ambiental. Ainda segundo Manzatto et al. 

(2009, p. 9), o levantamento considerou “[...] áreas com potencial agrícola (solo e 

clima) para o cultivo da cana-de-açúcar em terras com declividade inferior a 12%, 

propiciando produção ambientalmente adequada com colheita mecânica”. O Sul do 

Brasil também foi excluído devido ao clima frio, pouco apreciado pela cultura da cana-

de-açúcar. 

Vale ressaltar a tentativa de emplacar o Projeto de Lei nº 626/2011 do senador 

Flexa Ribeiro (PSDB-PA) que, se aprovado, passaria a autorizar o plantio de cana-de-

açúcar em áreas alteradas e nas áreas dos biomas Cerrado e Campos Geais situados na 

Amazônia Legal. Porém, mesmo a UNICA se posicionou contra a aprovação de tal 

projeto por entender que as alterações nas diretrizes do Zoneamento Agroecológico 

poderiam provocar uma forte pressão por desmatamento no bioma amazônico, o que 

acabaria associando os biocombustíveis12 e açúcar brasileiros ao desmatamento, 

afetando o discurso de sustentabilidade do agronegócio canavieiro, principalmente nos 

mercados externos (UNICA, 2017). 

O Mapa de Zoneamento Agroecológico de Cana-de-Açúcar do Brasil (Figura 6), 

baseado nas condições edafoclimáticas favoráveis à cana, indica que as melhores áreas 

para a produção dessa cultura são a região Oeste do estado de São Paulo, o Noroeste do 

                                                 

12 Os agrocombustíveis só podem ser inseridos como biocombustíveis se forem obedecidos preceitos 

básicos como melhoria das condições sociais de quem atua no ciclo de produção, geração de emprego, 

distribuição de renda e produção dentro dos limites dos ecossistemas, evitando os impactos negativos 

sobre o ambiente natural e evitando a destruição da biodiversidade (TOMMASELLI, 2011). Deste modo, 

para não corroborar com o discurso ambiental do agronegócio canavieiro, usaremos o termo 

agrocombustível. 
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estado do Paraná, o Triângulo Mineiro, a região Sudeste e Leste do estado de Mato 

Grosso do Sul e do Sul Goiano. 

  

Figura 6 - Mapa de Zoneamento Agroecológico da Cana-de-Açúcar: áreas aptas ao cultivo de cana no 

Brasil - 2009 

 

Fonte: MANZATTO et al. (2009, p. 33) 
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Esse mapa de áreas aptas ao cultivo de cana (Figura 6) ilustra claramente a 

incidência da área possivelmente destinada à expansão da cana no bioma Cerrado, bem 

como o cercamento do bioma Pantanal, o que resulta em efeitos diretos e indiretos, 

tanto em relação tanto à ocupação desses biomas quanto à contaminação do solo, dos 

cursos d’águas e aquíferos, como é o caso do Aquífero Guarani, que abrange essa área 

na qual o cultivo da cana está inserido e se expande. 

O estado do Mato Grosso do Sul tem predominância da pecuária, o que dificulta 

a inserção da cultura da cana, mesmo caso da região Norte do estado do Paraná. No 

Centro-Norte Paulista estão localizadas a maior porcentagem das agroindústrias 

canavieiras do Brasil bem como a predominância da cana-de-açúcar com imensas áreas 

de canaviais. Destarte, as áreas aptas ao cultivo de cana-de-açúcar que estão sendo 

expandidas neste início do século XXI são as regiões do Sul Goiano e o Triângulo 

Mineiro, esta última com menor avidez por se tratar de uma área com intensa produção 

de gado de corte. 

Os resultados do Zoneamento apontam o Cerrado da porção central do país 

como área prioritária para expansão, visto que a região Centro-Oeste é a que possui a 

maior área considerada apta à expansão da cana por sua característica de localização e 

de condições edafoclimáticas. Sendo que nesta região, o estado de Goiás apresentou 

41,6% das áreas aptas à produção da cana-de-açúcar (MANZATTO et al., 2009). 

Como pode-se perceber na Figura 7, a área mais indicada à produção no estado 

de Goiás é a região Sul Goiano, principalmente pela baixa declividade das terras na 

região, já que a utilização de colhedoras só é possível em áreas com declividade inferior 

a 13º, por sua localização e infraestrutura de logística de transporte com o estado de São 

Paulo, onde se localizam os portos responsáveis para exportação do açúcar brasileiro.  

Destacam-se ainda uma oferta de terras mais baratas que em outros estados, 

como São Paulo e Paraná; a ocupação do solo baseada na pecuária (que pode ter sua 

área diminuída caso haja um confinamento do gado); baseada na agricultura 

camponesa13, com produção de alimentos, e agricultura comercial, como soja e milho, 

que foram se expandido para o norte do estado de Goiás. 

                                                 

13 É o modo de fazer agricultura e de viver das famílias que, tendo acesso à terra e aos recursos naturais 

que ela suporta, se reproduzem por meio da produção rural, desenvolvida de tal maneira que não se 

diferencia o universo dos que decidem sobre a alocação do trabalho dos que se apropriam do resultado 

dessa alocação (COSTA; CARVALHO, 2012). 
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Figura 7 - Mapa de Zoneamento Agroecológico da Cana-de-Açúcar - Goiás 

 

Fonte: MANZATTO et al. (2009, p. 46) 

 

O processo de expansão do agronegócio canavieiro em direção ao bioma 

Cerrado conta com vantagens comparativas nas questões topográficas por suas terras 

serem planas e o solo ter sofrido um conjunto de melhorias por outras atividades 
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agropecuárias (sojicultura, por exemplo). Para o Secretário de Agroenergia do 

Ministério da Agricultura, Manoel Bertone: 

 

[...] a região tem “aptidão para o setor, por fatores como terras férteis e planas 

(que facilitam a mecanização), quantidade de chuvas e até preços das terras”. 

[...] Goiás tem condições de aumentar a produção porque São Paulo “produz 

muita cana” e tem menos área para crescer (FOLHA DE SÃO PAULO, 

2006). 

 

Fatores tais quais essas condições edafoclimáticas, a disponibilidade de terra 

para arrendamento e/aquisição a preços baixos, abertura de mão-de-obra, a localização 

geográfica e a liberação de incentivos fiscais propiciados pelo Estado proporcionaram a 

construção e aproveitamento de infraestrutura de transporte logístico para o escoamento 

dessa produção para os portos da região Sudeste. 

 

Infraestrutura de transporte e logística 

A análise da localização (e tendências de expansão) das agroindústria permite 

estabelecer estreita relação com a infraestrutura existente, especialmente a malha viária, 

para escoar a produção, resultado dos processos anteriores das primeiras “marchas para 

o oeste” potencializado pela criação de Goiânia em 1930 por Getúlio Vargas, criação de 

Brasília em 1960 por Juscelino Kubitscheck e principalmente no estímulo do governo 

federal em 1970 (período da ditadura militar). Eventos estes que favoreceram a 

ocupação do Cerrado no intuito de integrar o Brasil e assim proteger a soberania 

nacional, tornando-se o bioma com o maior rebanho bovino e de produção de soja do 

país. 

Além disso, o plano de construção do “alcoolduto” da Petrobrás (Figura 8) 

incentivou a expansão das lavouras no sul do Estado de Goiás. Nesse sentido, pode-se 

afirmar que tal processo se apoderou de uma “fronteira agregada” em insumos e 

tecnologias, criando uma nova dinâmica na velha fronteira (PIETRAFESA; SAUER, 

2012a). 

A infraestrutura de transportes brasileira, especialmente a goiana, vem tendo 

papel de destaque em uma visão economicista, na qual o desenvolvimento econômico 

do Brasil passa por Goiás, pois o estado tem localização privilegiada no centro do país, 

favorecendo o uso de diferentes modais – rodoviário, ferroviário, aeroviário, hidroviário 

e dutoviário – que interligam a região de Goiás ao estado de São Paulo, e 

consequentemente ao porto de Santos e de São Sebastião. 
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O Plano de Desenvolvimento do Sistema de Transporte do Estado de Goiás – 

PDTG foi o primeiro planejamento estratégico intermodal de transportes realizado em 

Goiás, tendo contado com a participação das três instâncias governamentais e da 

sociedade civil. Teve ainda como meta alinhar políticas e ações públicas necessárias 

para adequar o setor de transportes aos fluxos produtivos relevantes do estado, como 

pode ser observado na Figura 8. 

 

Figura 8 - Mapa do Plano de Desenvolvimento do Sistema de Transporte do Estado de Goiás - PDTG 

 

Fonte: IMG - SEGPLAN (2015) 
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Além da rodovia BR-153, que liga Goiânia/GO a Itumbiara/GO e ao Triângulo 

Mineiro até chegar ao estado de São Paulo, da Ferrovia Norte-Sul – FNS, que liga Porto 

Nacional/TO até Anápolis/GO, com projeto para a conexão até Estrela d’Oeste/SP, da 

Ferrovia Centro Atlântica, que liga Goiás até o Porto de Santos/SP e da Hidrovia 

Paranaíba-Tietê-Paraná, com capacidade de armazenagem de 2,5 bilhões de toneladas 

por ano, há em andamento o projeto de construção do Etanolduto, que ligará Goiás até o 

centro de distribuição de Paulínia/SP e ao Terminal Portuário de São Sebastião/SP. 

A FNS é um importante eixo ferroviário criado par ampliar a capacidade de 

logística e escoamento da produção de mercadorias do país, como produtos do 

agronegócio (cana e soja) e minério do estado de Goiás. A FNS constitui-se num 

importante projeto de integração nacional econômica por dinamizar o Brasil através 

dessa rede logística, conectando o sul ao norte do país, facilitando assim a exportação 

destes produtos. 

O modal dutoviário em Goiás se refere ao duto que vai de Senador Canedo/GO 

a Paulínia-SP e de lá ao porto de São Sebastião, além do projeto do Etanolduto, que 

partirá de Jataí/GO, passará por Itumbiara/GO e conduzirá ao mesmo destino. Com 

esses dutos, é prevista uma redução média de 50% dos custos de escoamento da 

produção goiana de etanol do sul do estado. Com isso, é notória a compreensão de que o 

Sul Goiano é e está sendo pensado para assegurar a expansão do agronegócio canavieiro 

com cada vez mais investimentos, tanto em estatais quanto privados.   

Desse modo, como aponta pesquisa de Oliveira et al. (2018), a maioria das 

agroindústrias implantadas em Goiás está geograficamente instalada em um eixo norte-

sul-sudoeste do estado. Essa lógica de espacialização está associada à malha viária, o 

que facilita logística e financeiramente o escoamento e a circulação da produção. 

Um território de dimensões continentais, com infraestrutura desigualmente 

alocadas, fronteiras agrícolas recentemente consolidadas e com viés quase 

majoritariamente voltado à exportação, considerado como único caminho para a 

expansão econômica, e apresentando deficiências logísticas, tais quais a utilização 

principal do modal rodoviário como matriz de transporte (SANTOS, 2000). 

Considerando esse cenário, Castillo (2007) afirma que vão sendo definidas as 

prioridades de investimentos em infraestruturas de acordo com interesses corporativos, 

disfarçados pelo discurso de desenvolvimento econômico que, automaticamente, 
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beneficiariam toda a população, mas que têm como prioridade setores privados da 

sociedade, como o agronegócio canavieiro. 

Destarte, é uma inverdade que o Estado não investe em setores e regiões que 

atendam aos interesses de parcela majoritária da população, porém, há uma medida 

desigual de políticas públicas, que privilegia setores voltados à exportação e se 

esquecem de políticas para atender a sociedade. 

A expansão do agronegócio canavieiro e a consequente construção de novas 

agroindústria levantam questões como, por exemplo, se estaria ocorrendo uma 

modificação das lavouras com cultivos alimentares ao serem substituídas pelo 

agronegócio canavieiro. Segundo Sauer; Leite (2012), a expansão das lavouras de cana 

“[...] confronta-se com a grande produção de grãos e com a agroindústria do setor de 

carnes (aves e suínos) previamente estabelecidas” em vários municípios goianos, 

resultando em “[...] uma forte e acirrada disputa territorial” (SAUER, 2011), em que se 

vê uma diminuição da produção de cultivos alimentares. 

Ao dissertar sobre o cercamento do campesinato em Goiás, Silva (2018) 

destaca que camponeses do estado acabam se subordinando ao mercado de 

commodities, fornecendo matérias-primas às corporações nacionais e multinacionais do 

setor, produzindo no agronegocinho, ou seja, produzindo uma agricultura comercial em 

escala reduzida e findando sua produção de fartura com diversidade de cultivos. 

 

1.1 POLÍTICAS DIRECIONADAS À PRODUÇÃO CANAVIEIRA 

A partir do século XXI, houve diversas políticas que proporcionaram a 

instalação das agroindústria canavieiras no estado de Goiás, dentre elas o PEDCO, cujos 

principais instrumentos de ação são o financiamento por meio do uso de recursos do 

FCO e de fundos setoriais, vinculada à isenção de imposto de renda a novos 

empreendimentos e da criação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

– Ecológico – ICMS-E, de incentivos fiscais para realização de atividades sociais e 

ecologicamente corretas, bem como o plano de recriação da Superintendência de 

Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO (BRASIL, 2007b). 

O aumento da demanda por energia renovável é apontado pelo PEDCO como 

uma das principais oportunidades de crescimento para a região Centro-Oeste. Nesse 

sentido, a capacidade de produzir etanol e cogerar energia elétrica por meio da biomassa 

da cana-de-açúcar serve para credenciar duplamente o setor canavieiro a receber apoio 
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estatal em relação à sua expansão por parte desse planejamento (SILVA; PEIXINHO, 

2012). O PEDCO se destaca por ser considerado como uma das variáveis que 

fomentaram a instalação de agroindústrias do agronegócio canavieiro equipadas com a 

possibilidade de cogeração de energia no Centro-Oeste.  

Outro programa estatal é o Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás 

– PRODUZIR, cujo objetivo é incentivar a atividade industrial com ênfase na geração 

de emprego e renda (GOIÁS, 2000) ao estimular a implantação, expansão ou 

revitalização de indústrias, assegurando a realização de investimentos, a renovação 

tecnológica e o aumento da competitividade. Para isso, as empresas que se beneficiaram 

e se beneficiam desse programa recebem como subsídio até 73% do ICMS a ser 

recolhido. Com isso, o estado tornou-se autossuficiente na produção de açúcar e álcool. 

Agroindústrias como a Boa Vista (Grupo São Martinho), em Quirinópolis/GO, 

possuem tanto financiamento do FCO quanto do PRODUZIR (Figura 9), que como 

parte da contrapartida, destina 80% do etanol produzido distribuído internamente no 

estado de Goiás. 

 

Figura 9 – Placas de investimentos públicos na entrada da Agroindústria Boa Vista – Grupo São 

Martinho – Quirinópolis/GO 

 
Fonte: Autor, 31/01/2017 

 

Além da disponibilidade de terras e de recursos públicos, essa expansão em 

direção ao Cerrado e Centro Oeste deve-se também ao Zoneamento Agroecológico da 
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Cana-de-açúcar. Esse plano teve como objetivo “fornecer subsídios técnicos para 

formulação de políticas públicas visando à expansão e produção sustentável de cana-de-

açúcar no território brasileiro” (MANZATTO et al., 2009, p. 8). Apesar de indicar 

preocupações como a necessidade de diminuir a competição entre o cultivo de cana e a 

produção de alimentos, o estudo teve como principal diretriz indicar “áreas com 

potencial agrícola para o cultivo da cana de açúcar sem restrições ambientais” 

(MANZATTO et al., 2009, p. 9). 

Com uma demanda progressiva por fontes alternativas de energia, o MAPA 

criou em 2005 Plano Nacional de Agroenergia, plano (2006-2011) que traçou ações 

estratégicas em relação ao aproveitamento de produtos agrícolas para a produção de 

energia renovável (cana-de-açúcar, soja, mamona, dendê, dentre outros), orientando-se 

nas diretrizes gerais de governo, particularmente no documento de Diretrizes de Política 

de Agroenergia, tendo como uma das prioridades a criação de polos de desenvolvimento 

(MAPA, 2005). 

Segundo esse mesmo plano, a agricultura é uma alternativa viável do ponto de 

vista econômico, social e ambiental para a geração de energia renovável. A produção 

brasileira de etanol de cana-de-açúcar é um exemplo mundial de sucesso na substituição 

de parte substancial de gasolina no transporte (MAPA, 2005). 

Dessa maneira, com o Plano Nacional de Agroenergia, as ações do Governo 

Federal estão sendo planejadas, combinando investimentos na construção de 

infraestrutura, incentivos fiscais (isenção de impostos) e financiamento direto, 

fomentando a expansão do agronegócio canavieiro. Assim, de um lado o estado facilita 

a consolidação do agronegócio canavieiro, financiando com recursos públicos a 

construção de indústrias e o cultivo de cana (especialmente mediante o uso de recursos 

da Petrobrás, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e 

do FCO); e, de outro, retira regulações fiscais e ambientais, favorecendo a expansão 

sobre o Cerrado (PIETRAFESA et al., 2011). O BNDES tem investido conjuntamente 

com a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP no apoio à inovação tecnológica no 

agronegócio canavieiro.  

Em 2011, o BNDES e a FINEP apoiaram 35 projetos de inovação tecnológica no 

setor industrial canavieiro, totalizando R$ 2,5 bilhões em investimentos. No ano 

seguinte, 2012, foram R$ 4 bilhões destinados à política de incentivo ao 

desenvolvimento tecnológico do agronegócio canavieiro. Desde que foi lançado o 

programa das agências do governo federal, os fundos de financiamentos foram 
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ampliados e permitiu-se a tomada de empréstimos às companhias internacionais, 

estimulando a internacionalização do capital agroindustrial canavieiro (MCKAY et al., 

2014). 

Segundo reportagem de O VALOR (BATISTA, 2010), entre janeiro e maio de 

2010, o BNDES liberou R$ 2,3 bilhões para as agroindústrias, valor alinhado à 

expectativa do BNDES, que era atingir R$ 6 bilhões em empréstimos até o fim de 2010. 

Esse montante foi 6% inferior ao ano anterior, 2009, quando os recursos investidos pelo 

banco alcançaram R$ 6,4 bilhões, o que já havia ficado abaixo de 2008.  

Apesar de não ter um balanço dos pedidos protocolados desde janeiro de 2010, o 

BNDES tinha em 11 de maio daquele ano solicitações que somavam R$ 4,5 bilhões, 

mesmo valor registrado no fim de 2009. Esse indicador é dinâmico, sendo que “[...] 

alguns projetos avançam no trâmite e outros novos entram” ao longo do ano. Dos R$ 

2,3 bilhões repassados ao agronegócio canavieiro, R$ 1,1 bilhão foram para produção 

de álcool, R$ 850 milhões para açúcar, R$ 320 milhões para cultivo de cana e R$ 70 

milhões para cogeração de energia.  

O BNDES responde por 40% dos financiamentos das agroindústrias canavieiras, 

sendo que desde 2013, aproximadamente 120 unidades foram construídas com seu 

apoio. (GLOBO RURAL, 2018). 

São contribuições de uma agência financeira nacional que prega o 

desenvolvimento econômico do país e majoritariamente possui projetos de 

financiamento destinados a setores da economia que já possuem expressão, e não, por 

exemplo, a micro ou pequenas empresas. Segundo o próprio BNDES (2018), quando 

analisados os financiamentos por porte da instituição, as grandes empresas ficam com 

cerca de 60%, as médias com 19%, já as microempresas com 12%, enquanto que as 

pequenas empresas ficam com 11%. 

Além de recursos do BNDES, o agronegócio canavieiro goiano é beneficiado 

com financiamentos do FCO. Tais financiamentos contam com baixas taxas de juros, 

longos períodos de carência e prazos facilitados para amortizar os empréstimos. O 

objetivo do FCO é “[...] contribuir para o desenvolvimento econômico e social da 

Região Centro Oeste, mediante financiamentos direcionados às atividades produtivas, 

voltados aos setores econômicos industrial, agroindustrial, agropecuário, mineral, 
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turístico, comercial e de serviços” (SEPLAN14, 2009). Para tanto, deve atender aos 

setores produtivos, desde pequenos produtores até a produção agroindustrial, sendo que 

muitos projetos de financiamentos foram destinados ao setor canavieiro (SEPLAN, 

2009). 

Segundo análise de Pietrafesa et al. (2011), de acordo com a Secretaria de 

Planejamento do Estado de Goiás – SEPLAN, de 2006 a 2009, o Fundo Constitucional 

do Centro-Oeste aprovou o financiamento de R$ 329 milhões para as agroindústrias de 

álcool e açúcar no estado. Nos quatros anos analisados, o FCO autorizou a maioria dos 

recursos entre os anos de 2006 e 2007, datas que coincidem com o lançamento e 

implementação do Plano Nacional de Agroenergia. 

Ao analisar os investimentos no agronegócio canavieiro por meio de operações 

automáticas de investimento15 realizadas pelo BNDES no período de 2000 a 2015, 

Oliveira (2017) chegou a um total de R$ 24.714.610,364 investidos em tal atividade, 

sendo que os maiores investimentos ocorreram ente os anos de 2006 e 2014, tendo 

como pico o ano de 2010. 

 Na Tabela 2 temos as agroindústrias que foram beneficiadas pelo Programa 

Fomentar/Produzir (2006/2007) em anexo (ANEXO IV). A coluna de “investimento” é 

o valor de investimento da própria agroindústria em milhões de reais; na coluna 

“incentivo” está o valor do incentivo do estado para a agroindústria em milhões de reais; 

na coluna “empregos” é o número de empregos que serão gerados de acordo com 

projeto desenvolvido pela agroindústria; e a coluna “custo” corresponde ao valor de 

cada emprego em determinado incentivo, isto é, a relação do valor investido pelo estado 

pelo número de empregos que serão gerados pela agroindústria, o valor está em mil 

reais. Dessa maneira, temos, por exemplo, a Agroindústria Boa Vista com o custo para 

cada emprego gerado de R$ 657.000,00 e a Agroindústria Caçu, com o custo de 

R$3.200.000,00. 

 

                                                 

14 De acordo com a lei da Reforma Administrativa n° 17.257, de 25 de janeiro de 2.011 a Secretaria de 

Estado de Planejamento e Desenvolvimento - SEPLAN passa a denominar-se Secretaria de Estado de 

Gestão e Planejamento - SEGPLAN. 
15 Operações que não precisam passar por avaliação prévia do BNDES. O pedido é recebido e analisado 

pela instituição financeira credenciada, que aprova o crédito e solicita ao BNDES a homologação e 

liberação de tais recursos, tendo como um limite um valor até R$ 150.000.000. 
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Tabela 2 - Agroindústrias canavieiras do estado de Goiás e concessão de benefícios 

fiscais FOMENTAR/PRODUZIR (2006/2007) 
Agroindústria Investimento 

(mi reais) 

Incentivo 

(mi reais) 

Empregos Custo por 

emprego   

(mil reais) 

Denusa 20 259 1037 249 

Unidade Anicuns 18 227 1290 176 

Unidade CRV 14 178 1207 147 

Unidade Decal - Rio Verde 14 203 171 711 

Unidade Itapací 39 167 1624 102 

Unidade Itapuranga 3 13 126 99 

Unidade Morro Vermelho 227 531 1196 444 

Unidade Tropical 125 511 1440 354 

Agroindústria Boa Vista 406 619 942 657 

Agroindústria Caçu 50 476 146 3200 

Agroindústria Canadá  285 326 1294 251 

Agroindústria Centroálcool 22 461 955 482 

Agroindústria Cerradinho-

Bio 

281 969 904 2064 

Agroindústria Cooper-Rubi 18 179 1016 176 

Agroindústria Floresta 56 185 531 348 

Agroindústria Goianésia 43 213 1002 212 

Agroindústria Goiasa 105 379 258 1400 

Agroindústria Lasa 7 34 1031 32 

Agroindústria Nardini 103 314 640 490 

Agroindústria Panorama 46 143 311 460 

Agroindústria Rio Dourado 477 1446 253 5700 

Agroindústria Santa Helena 29 323 1493 216 

Agroindústria São Francisco 125 83 253 1500 

Agroindústria São Paulo 98 543 646 840 

Agroindústria Serra do 

Caiapó 

74 235 549 428 

Agroindústria Serranópolis 37 261 994 262 

Agroindústria Uruaçu 12 114 146 785 

Agroindústria Usinova 1 262 393 665 

Vale do Verdão 22 203 537 378 

Fonte: MP-GO (2008) 

 

Como pode-se analisar, foram gastos milhões de reais de incentivos fiscais com 

o agronegócio canavieiro no estado de Goiás, ainda mais se analisarmos o valor de cada 

emprego que foi gerado, qual o salário desse trabalhador bem como quais outros 

investimentos poderiam ser feitos, por exemplo, na agricultura camponesa. 



72 

 

Vale ressaltar que há agroindústrias canavieiras que receberam incentivos 

governamentais e a relação com a geração de empregos fez com que os custos por 

emprego chegassem a R$ 1.000.000,00 (em alguns casos a R$ 5.700.000,00), 

demonstrando assim a ineficiência da política governamental adotada pelo estado. 

Esse quadro mostra que a maior parte das agroindústrias recebeu um maior 

incentivo do Estado  em relação ao do próprio grupo ou agroindústria, destacando assim 

a fusão entre os interesses do capital agroindustrial e financeiro com o Estado, 

apresentando assim este como maior “acionista” do agronegócio canavieiro de Goiás, 

mas que não recebe os lucros do setor. 

Apesar do argumento oficial do Governo de Goiás de que o aumento da 

produção de etanol deve-se à “vocação para o agronegócio”, houve muitos estímulos 

governamentais, além do investimento direto, incentivos fiscais, mais precisamente 

renúncias de impostos por parte do governo estadual. De acordo com Pietrafesa; Sauer 

(2012b), o poder público do estado de Goiás isentou o agronegócio canavieiro na ordem 

de R$ 28,1 bilhões somente em 2009. 

Segundo o jornal O Popular, o governo estadual dispensou uma receita de cerca 

de R$ 28,1 bilhões, valor que corresponde a cinquenta contratos de incentivos fiscais 

assinados com agroindústrias de álcool e açúcar. Esse montante equivale “[...] a 37,5% 

de todas as concessões feitas pelo governo desde 2003” (O POPULAR, 2010 apud 

PIETRAFESA; SAUER, 2012b). Nenhum outro setor da economia goiana recebeu por 

meio do PRODUZIR tantos incentivos fiscais quanto o complexo industrial canavieiro 

(ANEXO IV). 

Além de receber investimentos destinados à produção de etanol, cana-de-açúcar 

e cogeração de energia elétrica, o agronegócio canavieiro também se beneficiou de 

investimentos para a construção de infraestrutura. Em 2011, a Logum Logística – uma 

joint venture16, formada pela Petrobrás, a Coopersucar, a Raízen, a Odebrecht/ETH, 

Camargo Corrêa e Uniduto Logística S.A. receberam R$ 924 milhões de financiamento 

do BNDES para começar a construir um alcoolduto interligando os estados de Goiás, 

Minas Gerais e São Paulo. O sistema será capaz de transportar até 21 bilhões de litros 

                                                 

16 Consiste na celebração de um contrato entre duas ou mais empresas, que se associam, podendo criar ou 

não uma nova empresa com o objetivo de realizarem atividades econômicas e produtivas ou de serviços 

com fins lucrativos. Ver BULGARELLI, Waldírio. Contratos mercantis. São Paulo: Atlas, 1997. 
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por ano e levará etanol ao porto de Santos e aos principais centros de consumo 

(WILKINSON; HERRERA, 2010). 

Segundo propaganda do Boletim Informativo da Federação da Agricultura e 

Pecuária de Goiás (FAEG/2008), o estado é líder nacional em atração de investimentos 

no agronegócio canavieiro, além de contar com uma grande quantidade de agricultores 

familiares que produzem outros derivados da cana-de-açúcar, ocupando uma posição de 

destaque no agronegócio goiano, com tendência ao crescimento.  

Os dados anteriores podem ainda ser avalizados pela Tabela 3, que identifica o 

planejamento privado e estatal de alocação futura de investimentos destinados aos 

vários setores produtivos (SILVA et al., 2011), sendo que em primeiro lugar está o 

agronegócio canavieiro, com significativos 62,58% da intenção de investimentos, 

destacando ainda mais o papel do Estado em subsidiar a expansão no estado de Goiás. 

 

Tabela 3 - Investimentos para Goiás, montantes e número de projetos (2009 – 2012) 

Atividades  Montante (R$ 1.000)  (%)  Projetos  

Álcool/Açúcar  19.034.804  62,58  88  

Atividade Mineral e beneficiamento  4.127.442  13,57  20  

Indústria de Alimentos e Bebidas  1.852.069  6,09  137  

Transporte e Logística  1.746.952  5,74  17  

Outras Atividades Industriais  738.883  2,43  177  

Indústria Metal-Mecânica  610.199  2,01  29  

Comércio Atacadista e Varejista  568.013  1,87  126  

Biodiesel  499.929  1,64  15  

Geração de Energia  395.765  1,30  5  

Ind. de produtos de Higiene, beleza e Limpeza  277.744  0,91  25  

Indústria Química/Farmacêutica  204.483  0,67  42  

Serviços  171.860  0,56  89  

Indústria de Plásticos/Embalagens  152.000  0,50  35  

Indústria de Insumos Agropecuários  29.612  0,10  18  

Indústria de Reciclagem  9.213  0,03  8  

TOTAL  30.418.967  100,00  831  

Fonte: Goiás Fomento/SIC/SEPLAN-GO/FCO/Jornais Diversos apud Silva et al, 2011 

 

Em 2007, a Tropical Bioenergia contou ainda com financiamento de R$10 

milhões do FCO para a aquisição de 12 colhedoras, 48 transbordos de cana, 40 semi-

reboques e 20 dolly’s (semelhante ao engate para o rodotrem). Em 2011, foi concedido à 
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agroindústria mais um empréstimo do FCO, no montante de R$ 7,6 milhões, para a 

compra de máquinas, peças e materiais, montagens e instalações (SIC/FCO, 2011). 

Outro exemplo de incentivo financeiro do estado de Goiás foi o abatimento de 

75% do ICMS (durante 15 anos) da comercialização da Agroindústria Rio Claro 

Agroindustrial (Grupo Odebrecht Agroindustrial, que recentemente modificou o nome 

para ATVOS, devido às Operações da Lava Jato17) localizada em Caçu/GO. A 

concessão foi feita por meio do Programa Produzir, sendo que no montante terá deixado 

de receber R$ 730 milhões em ICMS (BUNDE, 2011). 

Segundo Silva (2016), as empresas beneficiárias do Fomentar/Produzir 

receberam o benefício fiscal do crédito do ICMS, coexistindo assim os benefícios 

fiscais sobre uma operação não tributada, que é a produção de álcool etílico anidro. 

Destarte, o estado deixa de arrecadar impostos de circulação da comercialização 

das agroindústrias canavieiras bem como de distribuir parte da renda arrecadada pela 

instalação de um grande empreendimento, como uma agroindústria no município. 

Destaca-se assim um acordo entre capital e Estado em uma fusão de interesses, ou 

melhor, como disserta Mészáros (2011, p. 108-9), o capital encontra na mediação do 

Estado 

 

Uma precondição essencial para a subsequente articulação de todo o 

conjunto. Isso significa que o Estado se afirma como pré-requisito 

indispensável para o funcionamento permanente do sistema do capital, em 

seu microcosmo e nas interações das unidades particulares de produção em 

si, afetando intensamente tudo, desde os intercâmbios mais imediatos até os 

de nível mais mediato e abrangente. 

 

1.2 PLANO NACIONAL DE AGROENERGIA: etanol e a cogeração de energia 

por meio da biomassa da cana-de-açúcar 

Como já exposto, a extinção do IAA, em 1990, promoveu um processo de 

desregulamentação da agroindústria canavieira e marcou a retirada parcial do Estado no 

financiamento dessa atividade produtiva, proporcionando assim a abertura de espaços 

para intensificar as forças competitivas empresariais no agronegócio canavieiro.  

                                                 

17 Conjunto de investigações em andamento pela Polícia Federal do Brasil, que cumpriu mais de 

mil mandados de busca e apreensão, de prisão temporária, de prisão preventiva e de condução coercitivas, 

visando apurar um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou bilhões de reais em propina, com o 

envolvimento de políticos de vários partidos e algumas das maiores empresas públicas e privadas do país, 

como Petrobrás, Transpetro, Eletrobrás Odebrecht, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, OAS, JBS, BTG 

Pactual, Alstom, Rolls-Royce, dentre outras. 
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Entretanto, na década de 2000, o Estado retorna ao status de provedor do 

agronegócio canavieiro ao se posicionar quanto ao interesse de diversificar a matriz 

energética e elétrica e assim incentivar a necessidade de prover energia de fontes 

renováveis, como a agroenergia.  

A produção de agroenergia é oficialmente justificada pelo diagnóstico da 

escassez das reservas de petróleo aliada ao prognóstico da crescente demanda energética 

da sociedade contemporânea. Nesse cenário, o governo brasileiro propôs – enquanto 

política de Estado – ampliar a produção na matriz energética mundial a partir do 

incentivo a agroenergia, justificada sob a experiência nacional na produção de álcool 

como combustível, o que o levaria a assumir a liderança da formação de um mercado 

internacional em agroenergia (MAPA, 2005, p.4). 

O Plano Nacional de Agroenergia/PNA, oriundo dessa diretriz política, estimou 

que 

 

A produção de agroenergia, em larga escala, além da redução de custos em 

relação ao petróleo, apresenta vantagens ambientais, e gera renda e emprego 

no setor rural. Isso é, promove o desenvolvimento sustentável do interior do 

Brasil, em especial nas regiões remotas. (MAPA, 2005, p.12). 

 

No discurso oficial, a menção propositiva acerca do encaminhamento das 

demandas sociais ocorre pela alusão progressista referente ao potencial técnico e 

tecnológico da agroindústria brasileira, que seria capaz de realizar os objetivos 

propostos no plano (PNA) bem como que a produção de agroenergia poderia gerar 

empregos, renda e desenvolvimento sustentável. 

Em decorrência do PNA, durante primeira década do século XXI, houve grande 

expansão do agronegócio canavieiro no país, principalmente nos estados de Goiás, 

Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná. O estado de Goiás, dadas as suas 

características favoráveis ao cultivo da cana e os incentivos financeiros oferecidos pelo 

governo estadual, acabou se transformando em polo de crescimento do setor, 

principalmente na região Centro Sul Goiano. 

Para coordenar e operacionalizar as ações com vistas à consecução dos objetivos 

estabelecidos, o PNA conta com a gestão conjunta exercida por grupo de trabalho de 

natureza interministerial, no qual integram os MAPA, da Ciência e Tecnologia – MCT, 

de Minas e Energia – MME e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – 

MDICE, a EMBRAPA, bem como outros órgãos, entidades e institutos de pesquisa 

públicos ou privados.  
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No discurso estatal, as autoridades ressaltam que as perspectivas para a 

concretização das metas estabelecidas pelo programa abrangem quatro grandes 

vertentes oriundas da agricultura de energia18: a) álcool/etanol; b) biodiesel; c) florestas 

energéticas cultivadas; d) e resíduos agroflorestais. Para isso, o governo desenvolveu 

ações e programas de políticas públicas para a implementação das principais diretrizes 

estabelecidas no plano, referentes à oferta de energia oriunda da biomassa (MAPA, 

2005).  

Sob o ponto de vista do Estado, as energias renováveis têm o potencial técnico 

para atender a grande parte da demanda crescente de energia do mundo. Com a escassez 

das reservas de petróleo e a iminência das mudanças climáticas, a agroenergia surge 

como uma alternativa à geração de emprego, renda ao trabalhador rural e ao futuro do 

planeta. Nesse ponto, há três aspectos importantes a serem salientados: a) a viabilidade 

econômica; b) a sustentabilidade de cada fonte; c) e a disponibilidade de recursos 

renováveis para geração de energia, que variam entre as diferentes regiões do globo 

(MAPA, 2005).  

Dessa forma, os agentes sociais envolvidos no agronegócio canavieiro 

necessitavam empreender esforços e recursos financeiros, tecnológicos e pesquisas, 

visando à ampliação da produtividade, tanto no setor industrial quanto no agrícola, 

propiciando aumento na produção, incremento da produtividade e melhoria da 

qualidade da cana-de-açúcar produzida.  

Para isso, conforme MAPA (2005) e EMBRAPA (2005), a primeira ação foi a 

integração entre a EMBRAPA19, INMET e demais parceiros, no sentido de apressarem 

os estudos com escopo na elaboração do plano estratégico de expansão da lavoura 

canavieira. Além disso, a oferta de linhas de crédito adequadas ao perfil dos 

investimentos e às necessidades de capital de giro também deveriam funcionar como 

indutores de mais investimentos privados e até mesmo investimentos estrangeiros 

diretos nos vários elos da cadeia produtiva e comercial do etanol.  

                                                 

18 Agricultura de energia ou agroenergia são produções agrícolas destinadas principalmente à geração de 

energia elétrica. 
19 A EMBRAPA criou uma unidade descentralizada de pesquisa, voltada para temas e assuntos da 

agroenergia que sejam o elo central, em âmbito nacional, do Sistema de Pesquisa em Agroenergia, 

componente fundamental do Plano Nacional de Agroenergia. Na execução desse Plano, a Embrapa se 

integrará a redes multi-institucionais e multidisciplinares de PD&I – Pesquisa, Desenvolvimento e 

Informação, bem como conduzirá as próprias atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação ligadas 

aos temas em questão. 
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Essa euforia sustentou a expansão do agronegócio canavieiro em meados dos 

anos 2000, com a instalação de vinte e cinco (25) novas unidades de produção, atraindo 

pesados investimentos inclusive estrangeiros na compra de plantas industriais e terras 

(WILKINSON; HERRERA, 2010; SAUER; LEITE, 2012). 

No entanto, a crise financeira mundial no final de 2008, associada às restrições 

dos Estados Unidos e as precauções para a importação de etanol dos países da 

Comunidade Europeia, forçou uma diminuição no ritmo de investimentos no setor. 

Mesmo assim, a CONAB avaliou que a expansão do setor estava “[...] criando um novo 

ciclo de desenvolvimento dessa atividade que deverá se prolongar por muitos anos” 

(CONAB, 2008, p. 12), corroborando com a noção de uma “nova marcha” sobre o 

Cerrado (PIETRAFESA; SAUER, 2012a).  

De acordo com analistas do IBGE, houve uma desaceleração recente no ritmo de 

expansão do agronegócio canavieiro, mas não uma retração depois de 2008. Ou seja, 

houve somente uma diminuição da expansão do agronegócio canavieiro nessas novas 

regiões. 

O Plano Nacional de Agroenergia, sob coordenação do MAPA (2005), enfatizou 

que as ações do governo, tanto na construção de infraestrutura quanto no aporte direto 

de recursos, eram consideradas decisivas para atrair investimentos do setor privado.  

A oferta em linhas de crédito adequadas ao perfil dos investimentos e às 

necessidades de capital de giro também deve funcionar como indutor de mais 

investimentos privados, e até mesmo inversões estrangeiras diretas nos vários elos da 

cadeia produtiva e comercial do etanol (MAPA, 2005, p.37).  

A partir dessa concepção do plano, ações do Governo Federal são planejadas 

combinando investimentos na construção de infraestrutura, incentivos fiscais (isenção 

de impostos) e financiamento direto, financiando a expansão do agronegócio canavieiro. 

De um lado, o Estado facilita a consolidação do setor, financiando com recursos 

públicos a construção de indústrias e o cultivo de cana (especialmente por meio do uso 

de recursos da Petrobrás, do BNDES e do FCO e, de outro, retira regulações fiscais e 

ambientais, favorecendo a expansão sobre o Cerrado (PIETRAFESA et al., 2011). 

Na lógica do Plano Nacional de Agroenergia (MAPA, 2005), os investimentos 

públicos, tanto em termos de financiamento quanto de isenções fiscais, têm como 

principal objetivo incentivar a expansão privada da produção de etanol. Isso vem 

ocorrendo em Goiás, pois a expansão de lavouras de cana-de-açúcar e de unidades 

produtivas de etanol e açúcar se manteve no decorrer dos últimos anos. Segundo o 
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presidente do Sindicato dos Fabricantes de Álcool e Açúcar do Estado de Goiás – 

SIFAEG, estavam em construção, em 2009 e 2010, as agroindústrias ETH (Caçu/GO), 

COSAN (Jataí/GO), Cerradinho (Chapadão do Céu/GO), Floresta (Santo Antônio da 

Barra/GO), Brenco (Mineiros/GO) e CEM (Morrinhos/GO) (PIETRAFESA et al., 

2011). O dirigente sindical patronal argumenta que: 

 

Além de [gerar] empregos, as empresas inibem o êxodo [...] os municípios 

que já receberam os investimentos aumentaram o Índice de Desenvolvimento 

Humano - IDH. As agroindústrias fomentam comércio, hotéis e restaurantes. 

Sem contar o mercado imobiliário, que se expande e emprega muita gente 

(GOIAS, 2009 apud PIERTRAFESA; SAUR, 2012b). 

 

Essas vantagens e facilidades peculiares de Goiás despertaram o interesse dos 

empresários de outras regiões tradicionais no cultivo da lavoura canavieira, como o 

estado de São Paulo e Zona da Mata Nordestina, que passaram a investir fortemente na 

atividade canavieira em território goiano.  

De acordo com dados da Seplan (2005), no ano de 2004, existiam doze (12) 

agroindústrias canavieiras em funcionamento no estado de Goiás, dentre as quais sete 

(7) unidades industriais mistas para produção de açúcar e álcool, enquanto as demais 

funcionavam apenas como destilarias para fabricação de álcool. No ano de 2010, 

conforme dados do MAPA (2010), Goiás possuía trinta e três (33) agroindústrias 

canavieiras em produção, das quais vinte e duas (22) destilarias destinadas à produção 

de álcool e onze (11) unidades industriais mistas, com produção de açúcar e álcool 

(PICANÇO FILHO, 2010, p. 92). Atualmente [2019] são quarenta (40) agroindústrias 

canavieiras, sendo uma (1) inativa e quatro (4) em recuperação judicial, conforme 

Figura 3. 

No Programa Nacional de Agroenergia, os representantes do estado argumentam 

que a produção de agroenergia a partir da biomassa seria a melhor alternativa, não 

somente do ponto de vista econômico, mas também em função de seus efeitos 

socioambientais. A política agroenergética é apresentada como um dos pilares que 

estimulará o desenvolvimento do país, como expôs o ministro da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento: 

 

A agroenergia é uma das prioridades do nosso Ministério. Deriva da 

necessidade crescente de energia como insumo para o desenvolvimento de 

nossa sociedade [...]. A agricultura é a alternativa viável, do ponto de vista 

econômico, social e ambiental, para a geração de energia renovável. [...] A 

produção de agroenergia [...] apresenta vantagens ambientais, e gera renda e 

emprego no setor rural. Em outras palavras, promove o desenvolvimento 
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sustentável do interior do Brasil, em especial nas regiões remotas. (MAPA, 

2005, p. 3) 

 

Desse modo, o Ministério da Agricultura coloca a agricultura como setor 

principal para uma política energética que anseia pela diversificação da matriz elétrica 

brasileira a partir principalmente da cogeração de energia por meio da biomassa de 

agrocombustíveis, dando a justificativa do viés social, econômico e ambiental para o 

fomento de políticas públicas voltadas a tal setor. 

 

1.3.1 Cogeração de energia 

Ao longo dos últimos anos, o Brasil vem continuamente passando por situações 

críticas no setor elétrico, culminando em 2001 no racionamento de energia. No Plano 

Decenal da ELETROBRÁS, publicado em 1998, o ano de 2000 era citado como crítico 

em relação ao risco de déficit de energia. Porém, devido à grande quantidade de chuvas 

ao longo de 2000, esse quadro crítico acabou por ocorrer somente em 2001, com o 

racionamento imposto à população brasileira. Diante daquele quadro, no qual a 

demanda por energia era maior que a oferta, a Matriz Elétrica Nacional foi colocada em 

discussão, mostrando a necessidade de sua diversificação com a introdução de novas 

fontes de energia (BRIGHENTI, 2003). 

A crise do setor elétrico não surgiu por acaso e tal situação crítica de 

abastecimento de energia não se resume a um único item, como a falta de chuvas, como 

alguns governantes e estudiosos opinaram, sendo que a realidade é que a falta de chuvas 

em 2001 apenas revelou sua fragilidade. Sabe-se que a crise se deveu à falta de 

planejamento estratégico e ausência de investimentos em geração e transmissão 

(JANNUZZI, 2001). 

Sabe-se que a maior parte da eletricidade consumida no Brasil é proveniente de 

usinas hidrelétricas, 68,6% da matriz elétrica brasileira em 2016, segundo o MME 

(2017a). Essas usinas possuem reservatórios de água que lhes permitem continuar 

gerando eletricidade mesmo quando as chuvas são menores que a média anual 

(GOLDEMBERG, 2002). Porém, com o consumo crescente e a oferta estacionada, 

esses reservatórios foram progressivamente sendo esvaziados, até que em dezembro de 

2000 os reservatórios da região Sudeste atingiram o nível de 20% de sua capacidade.  

 Ao contextualizar o setor elétrico brasileiro na atualidade, saliento a justificativa 

e a necessidade de uma busca por soluções a tal situação, por alternativas para o setor, 
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principalmente relacionadas à diversificação da matriz elétrica brasileira, 

concomitantemente à construção de mais reservatórios e à manutenção da rede de 

transmissão da energia elétrica para evitar perdas na distribuição. 

Dessa maneira, fez-se necessário citar o Programa Prioritário de Termelétricas, o 

PPT, uma tentativa de se introduzir o gás natural na matriz elétrica brasileira como 

forma de aumentar a oferta de energia. Com esse programa, esperava-se que até o ano 

de 2005 fossem adicionados ao sistema elétrico cerca de 15 mil MW. Ocorre que o 

programa não conseguiu êxito, de acordo com Goldemberg (2002), devido à falta de 

regras que tornassem viáveis investimentos privados nessa área.  

Segundo Brighenti (2003), diante dessas transformações no setor elétrico, um 

programa aparece como uma oportunidade muito importante para o país em larga 

escala, programa este voltado à geração de energia descentralizada, principalmente a 

partir de fontes renováveis, como o bagaço de cana-de-açúcar. Além de trazer a 

autossuficiência em termos de eletricidade para os empreendedores do setor, com 

equipamentos e combustível nacional (imune às variações internacionais do preço do 

petróleo e do dólar), e que se usada de forma sustentável, não contribui para o efeito 

estufa. 

Além disso, a cogeração de energia elétrica por meio da biomassa da cana-de-

açúcar ocorre principalmente no período de estiagem, portanto, o período em que os 

reservatórios das hidrelétricas estão vazios juntamente à geração de energia pelas 

termoelétricas tornam os preços de energia elétrica no Brasil mais caros, portanto, a 

cogeração torna-se fundamental para uma segurança energética. 

De acordo com Coelho (2000), a cogeração de energia por meio do bagaço de 

cana não é uma atividade recente. A utilização da queima do bagaço em caldeiras já é 

uma prática bastante utilizada pelas agroindústrias para suprirem as necessidades 

básicas de vapor do qual o processo necessita, bem como de energia elétrica, sendo que 

em algumas o excedente de energia já vem sendo comercializado desde 1987. 

No caso das agroindústrias de açúcar e álcool, o bagaço de cana é queimado em 

caldeiras para dessa forma produzir vapor, que é alimentado em turbinas. Essas turbinas 

acionam as moendas de cana e os turbogeradores, produzindo a energia elétrica. O 

vapor de baixa pressão na saída das turbinas vai para o processo de fabricação de açúcar 

e álcool. Para o agronegócio canavieiro, essa opção pela cogeração é fundamental, pois 

ao usarem resíduos do seu processo, as agroindústrias têm confiabilidade e segurança no 

seu suprimento de energia e de vapor (BRIGHENTI, 2003). 
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De acordo com Souza (2003), o uso das tecnologias disponíveis de cogeração a 

partir do bagaço para produção de excedentes de energia por parte das agroindústrias 

localizadas no estado de São Paulo seria capaz de suprir o déficit de toda região Sudeste 

devido ao racionamento durante a crise de 2001 e 2002.  

Desse modo, as agroindústrias canavieiras passaram a focar na cogeração 

também como mais uma opção de lucros, junto ao açúcar e ao álcool, diversificando 

assim sua produção. No estado de Goiás, agroindústrias com tal diversificação de 

produção se instalaram na Mesorregião Sul Goiano. 

A participação da biomassa de cana-de-açúcar na produção e comercialização de 

energia elétrica vem aumentando nos últimos dez anos (figura 10). Além de garantir a 

autonomia energética, parte das unidades produtivas do país tem aumentado suas 

receitas com a participação no mercado de energia elétrica.  

Segundo informações do Projeto Agora – Agroenergia e Meio Ambiente (2013), 

no ano de 2013, a bioeletricidade ofertada foi responsável por uma economia de 7% nos 

reservatórios nos submercados do Sudeste e do Centro-Oeste, o que financeiramente 

indicou uma economia estimada de R$ 20/MW ao sistema elétrico brasileiro. Ainda 

para o ano de 2013, o Projeto Agora (2013) publicou que a bioeletricidade 

comercializada foi responsável pelo abastecimento de cerca de 8 milhões de moradias, o 

que seria equivalente a 12% da demanda domiciliar brasileira. 

No que se diz respeito a projeções da participação das biomassas de cana-de-

açúcar na matriz elétrica nacional, o Estudo Decenal da Empresa de Pesquisa Energética 

– EPE (EPE, 2015) indicou que o potencial técnico de geração de energia para 2023, 

tendo como matérias-primas o bagaço e a palha de cana-de-açúcar é de 19,5 GW 

médios, o que equivale a aproximadamente 14% da matriz elétrica atual. Já as projeções 

da União da Indústria de Cana-de-Açúcar – UNICA (2010) indicam um potencial de 

exportação de energia elétrica a partir de bagaço de aproximadamente 13 GW médios 

para a safra 2020/21 (Figura 10), ou 9,5% da matriz elétrica atual. 
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Figura 10 – Gráfico do potencial de geração de energia elétrica do agronegócio canavieiro em 2010 

 
Fonte: UNICA (2010) 

 

Tais dados foram passíveis de observação empírica, em que todas as 

agroindústrias visitadas (Usina São Francisco, Usina Boa Vista e Usina Rio Claro) já 

comercializavam energia através da biomassa da cana, e que em ambas as 

agroindústrias foi sinalizado pelos entrevistados de que há um interesse na construção 

de mais caldeiras para uma maior produção energética. 

A fim de compreender o processo de comercialização no mercado de energia no 

qual a agroenergia de cana-de-açúcar está inserida, faz-se necessária uma análise de sua 

estruturação bem como da modalidade de comercialização disponível aos agentes. 

Nesse sentido, de acordo com as informações disponibilizadas pela Câmara de 

Comercialização da Energia Elétrica (2017), entre 1996 e 1998, o modelo brasileiro de 

contratação e comercialização de energia elétrica passou por uma reestruturação a partir 

do Projeto de Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro – Projeto RE-SEB, o qual 

concluiu sobre a necessidade de: 1.  Desverticalizar o setor; 2. Criar um ambiente 

competitivo na geração e comercialização de energia, e 3. Regular os setores de 

distribuição e transmissão de energia (TROMBETA, 2015). 

Nesse contexto, em 2004, o atual modelo energético brasileiro entrou em vigor 

com o objetivo de contratar a energia demandada total pelas distribuidoras e 

consumidores finais, tendo uma estrutura de comercialização classificada em três 

ambientes: a) Ambiente de Contratação Regulada – ACR; b) Ambiente de Contratação 
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Livre – ACL, e c) Mercado de Curto Prazo. O Quadro 2 evidencia as principais 

características e diferenças entre os três (3) ambientes supracitados. 

 

Quadro 2 - Características dos ambientes de comercialização de energia no Brasil - 2015 

 
Fonte: TROMBETA (2015) 

 

No segmento de comercialização, a Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica – CCEE substitui o antigo Mercado Atacadista de Energia – MAE. Como órgão 

regulador do setor comercial tem-se a Agência Nacional de Energia Elétrica –  ANEEL 

e o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS (ONS, 2017), atuando como 

operador das instalações, geração e transmissão de energia no Sistema Interligado 

Nacional - SIN (TROMBETA, 2015).  

No que se diz respeito ao ambiente de comercialização regulado, 

especificamente ao setor canavieiro, as agroindústrias iniciaram suas participações nos 

leilões de energia em 2005 (Figura 11), promovendo a negociação até o último leilão de 

2014, de aproximadamente 212 mil GWh a serem gerados ao longo de períodos médios 

de 20 anos (CCEE, 2014). Nos dez anos de participações nos leilões de energia foram 

formalizados 2.197 contratos com aproximadamente setenta (70) agroindústrias de 

cana-de-açúcar. Os preços médios do MWh recebidos pelas unidades vencedoras dos 

leilões são ajustados anualmente pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo 

– IPCA e corrigidos (base IPCA novembro/2014) situam-se em média próximos a R$ 

180,00/MWh. 
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Figura 11 - Gráfico dos Leilões de energia elétrica: preço médio (base nov. 2014) e comercialização para 

biomassa de cana-de-açúcar (2005 a 2014) 

 

Fonte: TROMBETA (2015); CCEE (2014) 

 

A Figura 11 ilustra a oscilação de preços de leilão. Esse comportamento se 

justifica pela influência depreciativa dos preços de energia quando há predominância de 

fontes não térmicas em competição pelos contratos dos leilões de energia. Uma vez que 

o custo operacional das fontes de energia hidroelétrica e eólica é relativamente menor 

que o das fontes térmicas (elevado custo da matéria-prima carburante), a entrada de tais 

fontes nos leilões de energia tende a reduzir o preço-teto, inviabilizando e/ou reduzindo 

a contratação das fontes térmicas, em especial as de biomassa de cana-de-açúcar. Em 

2009, por exemplo, a entrada de empreendimentos hidroelétricos depreciou o preço-teto 

dos leilões, desestimulando uma maior participação de termelétricas.  

Isso se torna uma crítica recorrente no agronegócio canavieiro, que defende a 

distinção de preços de acordo com o tipo de matéria-prima com base nos dados os 

custos de produção de cada fonte e os benefícios diferenciados que cada uma delas 

confere ao sistema (TROMBETA, 2015). 

Ainda sobre os preços de comercialização de energia no mercado livre ou o 

Preço de Liquidação das Diferenças – PLD, a Figura 12 indica um comportamento 

atípico dos valores praticados no ano de 2014, reflexo da estiagem generalizada que 

atingiu os principais centros de consumo do país, a qual reduziu a oferta de 

hidroeletricidade. Os elevados valores, que ultrapassaram os R$ 800,00/MWh em 

determinados meses do ano safra 2014/15, fizeram com que a comercialização de 

energia em algumas agroindústrias fosse a principal responsável por resultados 
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positivos, uma vez que a safra referenciada apresentou uma série de problemas 

climáticos, com redução na produção, e econômicos, como preços poucos competitivos 

do etanol. 

 

Figura 12 - Gráfico do Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) e geração térmica: comportamento 

temporal (2010 a 2014) 

 

Fonte: TROMBETA (2015); CCEE (2014); ONS (2014) 

 

Deve-se destacar também que o PLD tem correlação negativa com o nível dos 

reservatórios, fazendo com o que a rentabilidade da comercialização da bioeletricidade 

canavieira seja mais competitiva em períodos de estiagem, quando não há tanta 

produção de energia hidroelétrica. 

Em suma, dado o comportamento histórico e a tendência evolutiva para o parque 

de geração termelétrico, o cenário futuro para a energia de biomassa, tanto de bagaço 

quanto de palha de cana-de-açúcar, mostra-se bastante otimista no que se diz respeito à 

ampliação da participação, renovação de tecnologias e ao crescimento de fornecedores, 

e é isso o que propõe o Projeto SUCRE20. 

Em termos competitivos, a tendência crescente na oferta de biomassa de cana-

de-açúcar deve destacar a característica sazonal da cultura que propicia a maior 

produção de matéria-prima e fornecimento de energia nos períodos de menor 

intensidade pluviométrica. Em uma matriz elétrica embasada na oferta hídrica, cujos 

                                                 

20 O Projeto SUCRE (Sugarcane Renewable Electricity) é uma iniciativa do Laboratório Nacional de 

Ciência e Tecnologia do Bioetanol – CTBE em parceria com o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento - PNUD, com recursos do Fundo Global para o Meio Ambiente – GEF, e tem como 

objetivo principal aumentar a geração de energia elétrica na indústria de cana-de-açúcar 
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preços são modelados considerando tal característica, a energia de biomassa mostra-se 

economicamente estratégica para as unidades produtivas.  

Nesse sentido, a produção de bioeletricidade mostra-se complementar à energia 

hidrelétrica, já que os períodos tipicamente mais secos (níveis de reservatórios mais 

baixos) são também os de maior produção canavieira (abril a novembro), conforme 

pode se verificar na Figura 13. 

 

Figura 13 – Gráfico da relação média entre a moagem de cana e variação no nível dos reservatórios nas 

safras de 2008/09 a 2013/14 

 

Fonte: TROMBETA (2015); UNICA (2010); ONS (2014) 

 

Uma pesquisa de Dantas Filho (2009) buscou analisar os ambientes institucional, 

tecnológico, mercadológico e produtivo do setor elétrico a fim de compreender e sugerir 

formas para um melhor aproveitamento de oportunidades de geração de energia pelo 

setor canavieiro. Nesse sentido, a capacidade de geração de energia elétrica depende, 

dentre outros fatores, das tecnologias existentes nas unidades produtivas. A baixa 

eficiência na geração e/ou aproveitamento de energia se deve ao fato de a maior parte 

das agroindústrias apresentar caldeiras de baixa pressão de vapor (22 bar de pressão), 

implantadas principalmente na década de 1970 com o Proálcool. Nesse período, o ciclo 

de baixo rendimento energético foi predominante, uma vez que o produto energia não 

era priorizado e a geração de energia tinha como destinação final a própria 

agroindústria. 

Ainda nesse sentido, em um estudo realizado pelo CTC (UNICA, 2010)) 

mostrou que no ano de 2010, para uma amostra de 285 caldeiras do agronegócio 

canavieiro brasileiro, apenas 19% da tecnologia apresentavam menos de 10 anos, 39% 
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acima de 30 anos e 70% com mais de 20 anos de implantação, corroborando o cenário 

de baixa eficiência geradora supracitada. 

Além da substituição ou reforma das caldeiras, as novas tecnologias em 

turbogeração também devem ser consideradas, tais como a implantação de turbinas de 

condensação (mais eficientes que as de contrapressão – tecnologia consolidada no setor) 

ou mesmo o estudo da viabilidade da gaseificação de biomassa. Com tais investimentos, 

a tecnologia de geração nas unidades produtivas poderia desenvolver ganhos 

significativos em eficiência e incremento de energia produzida, aumentando assim a 

possibilidade de aproveitamento do potencial de geração existente no setor (SOUZA, 

2003). 

A partir dos resultados verificados na Tabela 4, nota-se que as mesorregiões 

localizadas nas regiões denominadas como áreas de expansão (Mato Grosso do Sul, 

Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais) apresentaram maior nível tecnológico para o 

parâmetro de caldeiras, evidenciando maior produção média de vapor e potencial de 

exportação de energia elétrica ao SIN, e destaca uma menor capacidade de pressão das 

caldeiras das agroindústrias mais tradicionais presentes no estado de São Paulo. 

 

Tabela 4 - Indicadores tecnológicos médios Mesorregionais – capacidade das caldeiras (2015) 

Mesorregiões Até 21 bar 22 a 45 bar 46 a 64 bar Acima de 65 

bar 

Araçatuba/SP 31% 13% 0% 56% 

Araraquara/SP 76% 6% 0% 18% 

Assis/SP 18% 53% 12% 18% 

Bauru/SP 56% 19% 0% 25% 

Campinas/SP 55% 0% 0% 45% 

Central Mineira/MG 0% 0% 0% 100% 

Noroeste de Minas/MG 0% 0% 0% 100% 

Piracicaba/SP 64% 0% 7% 29% 

Presidente Prudente/SP 0% 0% 0% 100% 

Ribeirão Preto/SP 41% 29% 12% 19% 

São José do Rio preto/SP 36% 23% 9% 32% 

Sudeste de Mato 

Grosso/MT 

0% 0% 0% 100% 

Sudoeste de Mato Grosso 

do Sul/MS 

0% 0% 0% 100% 

Sul Goiano/GO 0% 0% 0% 100% 

Triângulo Mineiro/MG 11% 89% 0% 0% 
Fonte: TROMBETA, 2015 
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Por apresentar 100% de caldeiras acima de 65 bar, indicando uma maior 

produção energética, as agroindústrias localizadas na Mesorregião Sul Goiano estão 

conectadas ao Sistema Interligado Nacional e comercializando quando possível parte de 

sua geração de energia. Pode-se observar pela Figura 14 a distribuição das 

agroindústrias canavieiras do Sul Goiano e o mapa de Nacional de Transmissão de 

Energia, com suas redes de transmissão perpassando pelas agroindústrias. 

Esse mapa mostra uma disposição maior de agroindústrias canavieiras na 

Mesorregião Sul Goiano com potencial outorgado de fornecimento de energia elétrica 

para o SIN, com presença de agroindústrias também outorgadas na região Centro de 

Goiás. 

As agroindústrias canavieiras localizadas na Mesorregião Sul Goiano possuem 

uma maior potência outorgada, localizadas principalmente nas Microrregiões Sudoeste 

de Goiás, Quirinópolis e Meia Ponte. Sendo as maiores agroindústrias outorgadas a 

Água Emendada (Odebrecht Agroindustrial), Centrooeste (Raízen Energia S/A), 

Cerradinho-Bio (Cerradinho), Rio Claro (Odebrecht Agroindustrial), Boa Vista (São 

Martinho), São Francisco (USJ), Rio Dourado (USJ) e Caçu (Caçu Comércio e Indústria 

LTDA). 

No canto inferior esquerdo da Figura 14, por meio da disposição das linhas de 

transmissão da ANEEL, nota-se que o estado de Goiás é um elo de ligação da região Sul 

e Sudeste com a região Centro-Oeste e com a região Norte, podendo ser um grande 

potencializador do fornecimento de energia para tais regiões. 

De acordo com Dantas Filho (2009), em entrevista realizada com cinco 

especialistas em bioeletricidade, identificaram-se os principais pontos positivos e 

negativos bem como os incentivos necessários para ampliar o nível de investimento do 

agronegócio canavieiro na ampliação de seu parque cogerador. Como pontos positivos 

foram citados o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia – Proinfa, a 

possibilidade de aumento de receita com a venda de energia nos leilões ou mercado 

livre, o desconto em 50% no uso da rede de transmissão para geração de até 30 MW 

(nesse caso, tem-se também um ponto negativo em função da limitação da exportação 

por unidades com maior potencial) e possibilidades de comercialização de créditos de 

carbono.  

Como pontos negativos foram citadas a falta de especificidade dos leilões de 

energia (não contabilizando as externalidades positivas verificadas na energia de 

biomassa) e a falta de infraestrutura com capacidade adequada ao transporte de energia 
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e sistemas de transmissão com voltagens superiores. Já as necessidades basearam-se na 

criação de políticas governamentais que viabilizassem a bioeletricidade, bem como na 

criação de linhas de financiamento mais atrativas ao agronegócio canavieiro. 
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Figura 14 - Mapa das linhas de transmissão da ANEEL e agroindústrias canavieiras no estado de Goiás 

(2017) 

 

Fonte: IMB – SEGPLAN (2016); ANEEL (2017) 
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Um estudo elaborado pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL, 2008), em parceria com 

a Confederação Nacional da Indústria – CNI e a Itaipu Binacional demonstrou que a 

biomassa da cana tem condições de adicionar ao sistema elétrico brasileiro até 2020 

aproximadamente 15 mil megawatts (MW) de eletricidade, o que seria equivalente a 

incorporar uma nova Itaipu ao parque gerador nacional. Tais dados mostram que o setor 

poderá vir a contribuir para suprir a crescente demanda por energia no País. 

Essa justificativa de cogeração energética foi um dos argumentos que sustentou 

a expansão das agroindústrias canavieiras em Goiás, principalmente na região Sul 

Goiano a partir de políticas governamentais como o Proálcool, PEDCO, FCO, 

PRODUZIR, e atualmente com o PNA, fornecendo assim subsídios para o avanço 

territorial concomitantemente à reestruturação produtiva do capital do agronegócio 

canavieiro, principalmente nessas áreas de expansão recentes. 

Diante de tal expansão canavieira, no capítulo seguinte serão desenredados os 

novos mecanismos de acumulação por espoliação do agronegócio canavieiro, tendo 

como recorte espacial o sul do estado de Goiás. 
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CAPÍTULO 2 - NOVOS MECANISMOS DE ACUMULAÇÃO POR 

ESPOLIAÇÃO 

 

“Rival: sujeito que possui, juntamente com outro, a posse das águas de um rio.” 

(Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 2009)  

 

 

“O discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou 

sistemas de dominação, mas aquilo porque, pelo que se luta, o poder 

do qual nós queremos apoderar.” FOUCAULT (2012, p. 10) 

 

 

A produção de agrocombustíveis pode ser apreciada como um novo ramo do 

negócio mundial que, revestido por um discurso de preservação ambiental, absorve 

excedentes de capital acumulados nas economias centrais, alargando a reprodução 

ampliada ao mesmo tempo que organicamente desencadeia processos violentos de 

espoliação e expropriação de populações tradicionais e camponesas. 

Marx (2013, p. 961) criou o conceito de acumulação primitiva para explicar 

como se iniciou o modo de produção capitalista. Segundo ele, “[...] a acumulação 

primitiva (previous accumulation, em Adam Smith), prévia à acumulação capitalista, 

seria uma acumulação que não é resultado do modo de produção capitalista, mas seu 

ponto de partida”. 

Dessa maneira, a origem do modo de produção capitalista não está ligada a uma 

pura e simples racionalização da divisão do trabalho, mas sim a um processo de 

expropriação da produção familiar artesanal, camponesa, nativa etc., que separou o 

produtor direto dos seus meio de produção e formou enormes massas de trabalhadores, 

bem como da acumulação de riqueza proveniente da colonização da América (saque de 

ouro e prata), das Cruzadas (saques e monopólio mercantil) e escravidão (de povos do 

continente africano). 

Já de acordo com Harvey (2004, p. 124), “[...] o que a acumulação por 

espoliação faz é liberar um conjunto de ativos a custos muito baixos (em alguns casos a 

custo zero)”. É o que vemos nas tentativas e nas conquistas de legalidade para processos 

de privatização da natureza, como se consta em aparatos legais de privatização da água 

por meio de concessões ou ações ilegais bem como da possível renda mediante aos 

créditos de carbono. 
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Ao utilizar o conceito acumulação por espoliação, Harvey (2004) considera 

estranho qualificar de primitivo ou original um processo que segue em andamento no 

interior de nossas sociedades. Entretanto, insiste que todas as características 

mencionadas por Marx (2013) para qualificar a acumulação primitiva permanecem 

fortemente presentes na geografia histórica do capitalismo. 

A acumulação por espoliação consiste numa persistente e recorrente prática 

predatória de acumulação primitiva, que Harvey considera, na trilha de Rosa 

Luxemburgo, como tendo caráter permanente, e pode-se dizer que o avanço da 

monocultura de cana para produção de agrocombustíveis representa uma forma 

contemporânea dos métodos da acumulação primitiva que compõe a escalada de 

destruição da natureza (terra, ar, água). Desse modo, é factível afirmar que resulta em 

uma mercantilização da natureza e se enquadra como estratégia da acumulação por 

espoliação proposta por David Harvey (2004). 

Os mecanismos que viabilizam a acumulação primitiva permanecem e foram 

aprimorados e/ou recriados. Alguns exemplos são o sistema de crédito e o capital 

financeiro, os direitos de Propriedade Intelectual – PI e as negociações da Organização 

Mundial do Comércio – OMC, a biopirataria, a transformação em mercadorias de 

formas culturais históricas, a privatização de bens públicos e a regressão dos direitos 

trabalhistas, mecanismos estes que contam com forte apoio do Estado e/ou conjunto de 

Estados. 

Para a execução desse conjunto de processos, o mecanismo utilizado foi a 

abertura forçada dos mercados, especialmente pelas 

 

[...] pressões institucionais exercidas por meio do FMI e da OMC, apoiados 

pelo poder dos Estados Unidos (e, em menor grau, pela Europa), de negar 

acesso ao seu próprio mercado interno aos países que se recusam a 

desmantelar suas proteções (HARVEY, 2004, p. 147). 

 

Segundo a publicação “A Organização Mundial do Comércio – OMC e os 

efeitos destrutivos da indústria da cana no Brasil”, da Rede Social de Justiça e Direitos 

Humanos (2006), desde sua criação em 1995, o principal papel da OMC tem sido 

expandir seu poder de regulamentação em 147 países, o que significa exercer grande 

influência no cotidiano de milhões de pessoas. Apesar de difundir a ideologia do livre 

comércio, a OMC possui uma complexa estrutura de regras utilizadas na defesa dos 

interesses de grandes transnacionais e dos seus países sedes. A abrangência dos acordos 

contidos na OMC vai muito além de temas relacionados ao comércio internacional. 
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O Brasil é o maior produtor mundial de açúcar devido ao baixo custo de 

produção e de grandes incentivos do governo, enquanto a União Europeia é o segundo 

maior exportador do produto e utiliza como matéria prima a beterraba. O Brasil 

questiona na OMC os subsídios da União Europeia para seus produtores, mas também 

oferece grandes subsídios para a indústria da cana. 

A prioridade do governo brasileiro na OMC tem sido negociar o acesso a 

mercados para o agronegócio, como grandes produtores rurais e agroindústrias. Essa 

política se contrapõe às propostas defendidas pelos movimentos sociais para o 

fortalecimento do mercado interno, do desenvolvimento rural e da soberania alimentar. 

Nesse contexto, o vilão é o subsídio, mas não se questionam problemas causados por 

monopólios agrícolas e pelo modelo de produção voltado para o mercado externo. 

Marx (2013) afirma que no desenvolvimento do capitalismo, a produção do 

capital ocorre muitas vezes de forma violenta, rapinando de diferentes formas os meios 

de existência do trabalhador camponês21. Segundo o autor, “[...] na realidade, os 

métodos da acumulação primitiva podem ser qualquer coisa, menos idílicos” (MARX, 

2013, p. 960). 

Segundo Marx (2013), essa violência se faz com forte participação do Estado, 

ora sem nenhuma “observância da etiqueta legal”, ora criando leis usurpadoras, 

construindo aparato legal às ações de rapinagem, como na conjuntura atual, em que ora 

se utiliza de formas violentas para a privatização e usurpação da terra (ou expulsão de 

comunidades tradicionais e indígenas de seus territórios), ora de formas legais de 

mercantilização da natureza, como os processos de outorgas de irrigação. 

Uma das novas formas de acumulação por espoliação se dá por meio da 

apropriação da terra e da água, justificando a usurpação da natureza a partir de um 

discurso ambiental e de sustentabilidade.  

 

                                                 

21 O rural contemporâneo possui uma diversidade de agricultores familiares e outros povos tradicionais 

que vivenciam uma condição camponesa (DUVAL et al, 2015) e, aqui definimos o camponês como sendo 

um agente social que continuaria a representar as contradições das lutas de classe na modernidade 

(MOURA, 1986), e que diferentemente do produtor rural, produz uma agricultura da abundância 

(MENDONÇA; THOMAZ JUNIOR, 2011), com a produção de bens essenciais a existência, com fartura 

de alimentos.  
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2.1 CAPITALISMO VERDE: a (in)sustentabilidade do discurso ambiental do 

agronegócio canavieiro 

As decisões estabelecidas pelos tratados internacionais com o intuito de 

viabilizarem soluções para o problema ambiental das mudanças climáticas (sem 

necessariamente precisar desestruturar o sistema econômico que as ocasionaram) 

vislumbraram nos agrocombustíveis um recurso para a diminuição do uso dos combustíveis 

fósseis. Com a vigência do Protocolo de Kyoto, a partir de meados dos anos 2000, houve 

um crescimento mundial da demanda pelos diversos combustíveis produzidos a partir da 

biomassa vegetal. Devido à experiência de produção do etanol de cana-de-açúcar em larga 

escala desde o Proálcool, o Estado brasileiro aproveitou o aquecimento desse mercado para 

incentivar a expansão do agronegócio canavieiro, que se encontrava estagnado desde a 

década de 1990, por meio da promoção do uso do etanol no mercado externo e interno 

(SHIKIDA; PEROSA, 2012). 

A postura do Estado em estabelecer o agronegócio canavieiro, que 

historicamente foi marcado pela exploração intensiva dos recursos territoriais, pela 

exploração da força de trabalho e pela geração de grande poluição nos locais nos quais 

se instalava, como provedor do desenvolvimento sustentável deve-se em grande parte às 

mudanças técnicas incorporadas após o período do Proálcool para atender ao mercado 

internacional. 

 Dentre as mudanças técnicas destacam-se a vinhaça, que antes era despejada 

nos cursos hídricos e agora é aproveitada como fertilizante. A mecanização possibilitou 

a colheita sem a queima prévia da cana e o aumento da eficiência agroindustrial 

permitiu uma diminuição da quantidade de água utilizada nos processos industriais. O 

próprio setor acabou incorporando o discurso dos supostos benefícios ambientais 

advindos do novo modelo técnico como uma das suas principais vantagens em relação a 

outros segmentos econômicos.  

Os problemas socioambientais se agravam com a expansão dessas commodities 

agrícolas, que adotam o discurso ambiental e que justificam a elaboração e a execução 

de políticas públicas para salvar a humanidade, gerado geralmente pelo setor agrícola e 

industrial. 

Já em 2015, na Conferência do Clima (COP-21) realizada em Paris, foi assinado 

um novo acordo visando frear as emissões. Foi o primeiro consenso global acerca do 

tema, determinando aos 195 países signatários o controle do aumento da temperatura 

média do planeta, buscando limitá-lo a 1,5ºC. Para isso, os países centrais deverão 
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garantir um financiamento de US$100 bilhões por ano no combate à mudança do clima 

e adaptação em países periféricos. 

A proposta brasileira, realizada antes da COP-21, durante a Cúpula da 

Organização das Nações Unidas – ONU sobre desenvolvimento sustentável, foi de 

reduzir em 43% a emissão de gases de efeito estufa até 2030, utilizando o ano de 2005 

como base. Para alcançar tais resultados são necessários o combate ao desmatamento 

ilegal e o estabelecimento de um limite de 45% de fontes renováveis no total da matriz 

energética brasileira, como energia eólica, solar e biomassa. Isso considerando a 

proposta de elevar a participação para 16% da fonte energia derivada da cana-de-

açúcar.22 

Desse modo, apresentam como solução a agroenergia e os agrocombustíveis que 

acabam por romper com a matriz energética focada no combustível fóssil em uma busca 

pela energia renovável, porém é o agronegócio da agroenergia e do agrocombustível, o 

mesmo que se utiliza desse discurso ambiental legitimado pelo Estado que por 

consequência legitima sua expansão contraditoriamente com efeitos nos cursos d’água, 

fauna, produção de alimentos e populações diversas. 

Como Piñeros Lizarazo (2018) apresenta em sua tese que a produção e o 

consumo de agrocombustíveis e seus desdobramentos para impulsionar políticas de 

financiamento com crédito público do processo produtivo, e também afirma que essa 

política de financiamento se “justifica” pela produção e consumo “sustentável” 

atravessada pela ideologia da “sustentabilidade”, deste modo, a utilização de ideias 

ambientalistas, vinculadas e influenciadoras da produção em aliança pública e privada 

de protocolos agroambientais, zoneamento, etc.   

 

2.1.1 Discurso Ambiental  

Para Foucault (2000, p.135), a concepção de discurso é “um conjunto de 

enunciados na medida em que se apoiem na mesma formação discursiva”, um conjunto 

limitado de enunciados para os quais podemos definir uma série de condições de 

existência – discurso pedagógico, discurso geográfico, discurso psiquiátrico etc., por 

                                                 

22 É importante pontuar que o “Brasil de 2015” é distinto do projeto de governo brasileiro do presidente 

Jair Bolsonaro [2019] que é avesso aos acordos ambientais que até então vinham sendo encampados. 
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exemplo – um espaço de regularidades associadas a condições de produção. Foucault 

(2001, p. 09) concebe ainda o discurso como  

 

[...] um jogo estratégico de ação e reação, de pergunta e resposta, de 

dominação e esquiva e também de luta; ou o espaço em que o saber e o poder 

se articulam, pois quem fala, fala de algum lugar, a partir de um direito 

reconhecido institucionalmente. 

 

Esse discurso, que passa por verdadeiro e veicula saber, é gerador de poder. A 

geração desse discurso gerador de poder é controlada, selecionada, organizada e 

distribuída por determinados procedimentos que têm por função eliminar toda e 

qualquer ameaça à permanência desse poder. Nesse aspecto, o poder se manifesta nas 

mais variadas instâncias do corpo social. Assim, a dimensão do espaço pode ser 

analisada a partir de uma série de manifestações e de práticas discursivas que se 

inscrevem na vida social. 

Ainda, Foucault (1979, p. 176) disserta 

 

[...] que a formação dos discursos e a genealogia do saber devem ser 

analisadas a partir não dos tipos de consciência, das modalidades de 

percepção ou das formas de ideologia, mas das táticas e estratégias de poder. 

Táticas e estratégias que se desdobram através das implantações, das 

distribuições, dos recortes, dos controles dos territórios, das organizações de 

domínios [...] 

 

Assim, é importante pensar como os discursos, nesse caso ambiental, e as 

relações de poder legitimam tal dominação e expansão territorial. 

Mesmo com todos os problemas ambientais, a monocultura da cana segue 

negociada como forma de gerar energia limpa. Um novo subproduto da cadeia 

produtiva é o crédito de carbono. Após assinatura do Protocolo de Kyoto em 1997, 

reforçado na Conferência Rio + 10 em 2002, na África do Sul, foi criado o mercado de 

carbono, utilizado por países centrais que precisavam reduzir em 5,2% a emissão de 

gases poluentes até 2010. Promessa que não se efetivou. 

Baseada na proposta brasileira de 1997, foi criado o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo – MDL, estabelecendo que cada tonelada de gás carbônico que 

deixa de ser emitida ou é retirada da atmosfera pode ser negociada no mercado mundial. 

O governo alemão, por exemplo, propôs negociar R$100 milhões como crédito de 

carbono, resultante da substituição da gasolina pelo álcool. Isso significaria um aumento 

das exportações brasileiras de 430 milhões de litros de álcool por ano. 

Se a transformação da natureza em fonte de lucro desenhava-se desde a 

acumulação primitiva, é no capitalismo tardio que se evidenciam as profundas 
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contradições desse processo, uma vez que os acentuados níveis de destrutividade 

impõem a adoção de novas táticas e estratégias visando à sua reprodução. A ideologia 

do desenvolvimento sustentável se apresenta nebulosamente envolta em um robusto 

discurso publicitário de proteção à natureza, que, conforme Michael Löwy (2010), é 

“peça indispensável para o funcionamento do mercado capitalista”.  

Ao absorver inclusive as classes dominadas, configura-se como um mecanismo 

denominado por Foster; Clark (2004) de imperialismo ecológico, que descaracteriza 

interesses distintos e incute uma fantasia de que os dogmas propostos devem ser aceitos 

como universais. Com essa plataforma alicerçada, dificilmente é possível permanecer 

imune aos seus reflexos e, portanto, a ideologia atinge o seu grande objetivo quando se 

torna indubitavelmente senso comum (WHITACKER, 2015). 

Tanuro (2012) centra-se precisamente sobre refutar a existência dessa falsa 

humanidade que é designada como responsável por males ambientais na maioria dos 

artigos sobre capitalismo verde. Como diz o autor, a causa da mudança climática não 

são as “atividades humanas” em geral, nem todas as pessoas ou comunidades têm a 

mesma responsabilidade pela mudança climática. Tanuro não fica no nível individual, 

mas aponta diretamente para a lógica da acumulação capitalista como um condutor de 

destruição ambiental. A lógica de um sistema socioeconômico histórico, atualmente 

dominante, mas não onipresente ou identificável com a humanidade. 

Energia nuclear, sequestro de carbono, comércio de crédito de carbono: soluções 

para uns, alternativas infernais para outros. Analisar detalhadamente o impossível 

capitalismo verde representa mais que uma minimização do problema.  

 

Uma ecologia de esquerda, uma ecologia social, um ecossocialismo é 

urgente e necessário. Precisamos construir uma nova alternativa política, um 

projeto que concentre a luta agora inseparável contra a exploração do 

trabalho humano e a destruição da natureza (TANURO, 2012). 

 

 Os créditos de carbono são documentos que dão aos seus detentores o direito de 

poluir, pois se baseiam em um crédito de emissão de gás carbônico por retirar gás 

carbônico da atmosfera ao promover o reflorestamento em qualquer região do globo. 

Esses créditos podem ser um atrativo para que as empresas de países emergentes, como 

é o caso do Brasil, invistam em projetos de MDL, que dão direito aos créditos de 

carbono e vendem aos países centrais que estão obrigados a atingir suas metas de 

redução de emissão de gases. Cada crédito de carbono é formado pela não emissão ou 
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captura de uma tonelada de dióxido de carbono da atmosfera (ELBEL; PINHEIRO, 

2016). 

Devido à relevância que as mudanças climáticas foram adquirindo no cenário 

internacional e à não existência de alguma instância específica na estrutura da 

Administração Pública Federal para coordenar e articular medidas referentes à 

implementação das ações necessárias, foi criada em 1999 a Comissão Interministerial de 

Mudança Global do Clima. Dentre os resultados produzidos por essa comissão está a 

criação de dois documentos oficiais: o Plano Nacional Sobre Mudança do Clima 

(Decreto nº 6.263, de 21 de novembro de 2007) e a Lei nº 12.187, de dezembro de 2009, 

que institui a Política Nacional sobre Mudanças do Clima. 

O Plano Nacional Sobre Mudanças do Clima, que tem como objetivo definir as 

ações e medidas que visem à mitigação bem como à adaptação às mudanças do clima, 

dá uma substancial ênfase à necessidade de expandir a produção e oferta de 

agrocombustíveis. Entre as medidas estabelecidas pelo plano está a de “[...] fomentar o 

aumento sustentável da participação de agrocombustíveis na matriz de transporte 

nacional e, ainda, atuar com vistas à estruturação de um mercado internacional de 

biocombustíveis sustentáveis” (MMA, 2008, p.10). 

Dessa forma, os agrocombustíveis se tornaram uma alternativa versátil para 

diminuir as emissões dos combustíveis fósseis no setor dos transportes sem a 

necessidade de alterar o papel do automóvel na sociedade de consumo. Dessa forma, 

continuar o consumo e o desperdício de energia e materiais das indústrias, da cidade e 

do campo, conformando uma economia capitalista viciada no aumento constante da 

produção e no consumo mundial dos combustíveis fósseis (BARREDA, 2005).  

Portanto, a diversificação da matriz energética não modifica o sistema 

capitalista, somente a fonte da energia, mantendo o mesmo padrão de consumo e se 

utilizando da natureza como recurso ambiental e como justificativa para se vender mais.  

Um dos principais argumentos utilizados pelo agronegócio canavieiro brasileiro 

em sua tentativa de expandir o consumo passou a ser a utilização do etanol de cana-de-

açúcar como possibilidade de reduzir as emissões líquidas de CO2 em relação ao uso de 

combustíveis fósseis, mesmo quando comparado ao etanol proveniente de outras 

matérias-primas, como milho, trigo, beterraba e mandioca (BNDES; CGEE, 2008).  

No entanto, o valor real dessa redução é discutível, pois varia de acordo com 

processos produtivos utilizados em cada unidade industrial (os insumos agrícolas; o 
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quantitativo de carbono sequestrado em relação à vegetação original; a utilização de 

combustível fóssil na colheita e no transporte da cana, dentre outros). 

Dado que ninguém ainda é dono da atmosfera ou dos oceanos, calcular a dívida 

de carbono é uma tentativa de medir o quão insustentáveis são a produção e o consumo 

de uma economia em relação às demais. Em termos muito simples, se uma nação utiliza 

mais combustível fóssil que o índice estabelecido, acumula dívida de carbono, fazendo 

assim um uso desproporcional do espaço ambiental que corresponde ao patrimônio 

comum para dispor das emissões de carbono. (FOSTER; CLARCK, 2004). 

Por todas essas razões, deduz-se que as nações ricas industrializadas, cujo 

produto excede por si próprio a quantidade aceitável, deveriam – do ponto de vista 

moral – reduzir seu índice de emissões, como sugerem Agarwal; Narain (1991). 

Com o aumento das discussões referentes à forma de se implantar o 

desenvolvimento sustentável (sem alterar as bases do sistema econômico vigente), uma 

das propostas que tem se disseminado são as certificações e rotulagens ambientais 

voluntárias. Com a finalidade de “garantir” que os processos produtivos certificados 

sejam menos impactantes ao meio em relação a outros disponíveis, esses mecanismos 

tornaram-se uma variável cada vez mais importante na inserção de determinados 

produtos ou serviços no mercado internacional (BARBOSA, 2001).  

Segundo Lucena (2005), a discussão sobre autorregulação se difundiu como 

parte dos processos da crescente ênfase no mercado e como motivadora de atitudes e 

práticas em oposição a leis e regras estabelecidas pelo poder público em nome da 

sociedade. Paralelamente a essa dominância do mercado, associa-se uma enorme fé na 

ciência como promotora de tecnologias capazes de reduzir as possibilidades de impactos 

ambientais negativos. Como se, por exemplo, determinada agroindústria canavieira não 

respeitasse as medidas de Área de Preservação Permanente e de Reserva Ambiental do 

Código Florestal, porém recebesse uma certificação com o nome hipotético de “Amigos 

da Mata Ciliar”. 

As certificações ambientais referem-se a uma garantia firmada por um 

organismo independente da relação comercial (a organização certificante), que, por 

meio de auditorias e outros procedimentos, atesta publicamente que o sistema produtivo 

avaliado está em conformidade com os padrões especificados. Dessa forma, essa 

ferramenta visa garantir o respeito a uma série de critérios (ambientais, sanitários, 

econômicos e sociais) exigidos como forma de transparecer ao mercado consumidor as 

práticas utilizadas na fabricação do produto (CAVALCANTE; XAVIER; 2013). 
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À medida em que as questões ambientais foram cada vez mais se fazendo 

presentes nas discussões sociais e econômicas, a adoção de certificações ambientais 

voluntárias tornou-se um diferencial na concorrência por novos mercados 

(VOLTOLINI, 2010). Com relação ao agronegócio canavieiro, a adesão às certificações 

ambientais pelas agroindústrias brasileiras tem basicamente o intuito de atender às 

exigências do mercado externo, visto que no mercado interno ainda é baixa a 

valorização das agroindústrias que adotam esses mecanismos. Como é o caso da 

Agroindústria Rio Claro, que possuiu a certificação Bonsucro23 por três anos, mas que 

não foi renovada por conta da diminuição da produção e exportação para a Europa. 

O entrevistado da Agroindústria Rio Claro24 relatou que durante o processo de 

certificação são avaliados os principais indicadores de produção, inclusive consumo de 

energia e água, assim como a emissão de gases de efeito estufa. A conformidade 

regulatória, os direitos trabalhistas, um suprimento local e contínuo de alimentos e 

outros fatores humanos que afetam o impacto da produção sobre a população local 

também são aferidos. Durante três anos, houve também a necessidade de possuir 

autorização e registro junto à Environmental Protection Agency – EPA (Agência de 

Proteção Ambiental – EPA) a fim de possibilitar a exportação do etanol para os EUA, 

entretanto, com a diminuição das exportações do etanol, o Grupo Odebrecht 

Agroindustrial (atualmente Atvos25) não compreendeu ser mais necessário possuir o 

registro. 

Já a Agroindústria Boa Vista possui como certificação o registo junto à EPA, a 

mesma agência que da qual agroindústria Rio Claro obteve registro. O entrevistado da 

Agroindústria Boa Vista26 também comentou que a empresa não possui outras 

                                                 

23 Certificação voltada para a análise dos impactos socioambientais da produção de cana-de-açúcar e 

destinada para empresas que querem comercializar agrocombustíveis para a União Europeia. Há cinco 

princípios que rege o padrão Bonsucro: o cumprimento da legislação; o respeito aos direitos humanos e 

trabalhistas; a gestão eficiente dos insumos, produção e processamento de modo a aumentar a 

sustentabilidade; a gestão ativa no que se refere aos serviços ambientais; e o melhoramento constante das 

áreas chaves do negócio. Para que a usina obtenha a certificação devem-se ser respeitados todos os 

critérios essenciais e no mínimo 80% do total dos indicadores (BONSUCRO, 2013). 
24 Entrevista realizada durante trabalho de campo na Mesorregião Sul Goiano com o funcionário 

administrativo da Usina Rio Claro. Optaremos por não identificar o funcionário para não haver a 

possibilidade de qualquer represália por parte da empresa. 
25 A Odebrecht Agroindustrial alterou seu nome para Atvos para desvincular sua imagem à holding 

Odebrecht e os impactos com o Processo da Lava-Jato (O VALOR, 2017b). 
26 Entrevista realizada durante trabalho de campo na Mesorregião Sul Goiano com o funcionário 

administrativo da Usina Boa Vista. Optaremos por não identificar o funcionário para não haver a 

possibilidade de qualquer represália por parte da empresa. 
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certificações, como ISO 900127, ISO 1400028 e ISO 1400129, mas atende a todas as 

exigências dessas normas informalmente. Entretanto, como o foco não é obter 

certificações, mas sim a produção de açúcar e álcool como missão da empresa, acabam 

por não institucionalizar tais certificações, pois demandam alguns gastos não rentáveis, 

ou seja, a aquisição da certificação da ISO não aumentou a comercialização de seus 

produtos. 

Dessa forma, a partir desse discurso da agroenergia limpa, que é sustentável e 

preserva o ambiente, o agronegócio canavieiro concomitantemente busca cada vez mais 

terra e água (agrohidronegócio), consideradas recursos valiosos para a produção de 

commodities. 

 

2.1.2 A (In)sustentabilidade do discurso ambiental do agronegócio canavieiro 

De acordo com Lima (2003), o discurso da sustentabilidade revela uma hábil 

operação político-normativa e diplomática com a intenção de sanar um conjunto de 

contradições expostas pelos modelos anteriores de desenvolvimento econômico. Trata-

se primeiramente do gerenciamento da reprodução econômica capitalista ante os efeitos 

da degradação ambiental, tanto do ponto de vista da oferta de recursos materiais 

essenciais à continuidade do sistema quanto da perspectiva do gerenciamento de 

resíduos e poluentes, decorrentes desse processo, como podemos observar no seguinte 

discurso de pesquisadores voltados ao agronegócio. 

 

 O setor sucroalcooleiro do Brasil é um excelente exemplo de como é 

possível tratar de preocupações sociais, econômicas e ambientais nos moldes 

do desenvolvimento sustentável. Atualmente, o etanol da cana-de-açúcar 

representa a melhor opção para a produção sustentável de agrocombustíveis 

em larga escala (JANK, NAPPO, 2009, p. 29). 

 

Os autores da citação acima são Marcos Sawaya Jank e Márcio Nappo, 

respectivamente presidente e assessor de meio ambiente da ÚNICA em 2009, com o 

                                                 

27 ISO 9001 é um componente estratégico de uma organização que define requisitos para o sistema de 

gestão da qualidade e a forma como uma empresa deve ser gerenciada. 

28 ISO 14000 é um componente estratégico de uma organização constituído por uma série de normas que 

determinam diretrizes para garantir que determinada empresa (pública ou privada) pratique a gestão 

ambiental.  

29 ISO 14001 é um componente estratégico de uma organização que define requisitos para gerenciar seus 

riscos ambientais como parte de suas práticas usuais. 



103 

 

papel principal de produzir e ampliar o discurso ambiental do agronegócio canavieiro e 

massificar a ideia de desenvolvimento sustentável que esse agrocombustível produziria. 

Para Veiga (2006), o termo desenvolvimento sustentável acabou se banalizando, 

servindo muitas vezes para qualificar o mesmo modelo que deveria ser uma alternativa 

– o desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico. O autor considera que 

a ambiguidade e o sentido vago no uso da expressão desenvolvimento sustentável é uma 

opção deliberadamente estratégica para a institucionalização da problemática ambiental 

no âmbito da comunidade internacional e dos governos nacionais.  

À medida em que o debate da sustentabilidade vai se tornando mais complexo e 

é difundido socialmente, vai sendo apropriado por diferentes forças sociais que passam 

a lhe imprimir o significado que melhor expressa seus valores e interesses particulares 

(LIMA, 2003). 

Nesse sentido, de acordo com Boff (2012), o modelo padrão de desenvolvimento 

sustentável acaba se tornando uma retórica utilizada para desviar a atenção para a 

necessidade de uma reestruturação do paradigma do desenvolvimento, exclusivamente 

econômico. Apesar de presenciarmos avanços pontuais na utilização de energias 

alternativas, no aumento do reflorestamento de regiões degradadas e na otimização de 

sumidouros de dejetos, todas essas ações só aparecem quando não geram ameaça ao 

aumento da lucratividade ou enfraquecem a competição capitalista. 

Se analisarmos o conceito de sustentabilidade de Sachs (2002) para todos esses 

serviços e setores de produção, nada seria sustentável, pois:  

 

Todo processo que se julgue sustentável deve estar contido as seguintes oito 

dimensões: sustentabilidade social, cuja meta é construir uma sociedade com 

maior equidade na distribuição de renda e de bens; sustentabilidade cultural, 

que inclui a procura de raízes endógenas de processos de modernização e de 

sistemas agrícolas integrados; sustentabilidade ecológica, melhorada, entre 

outras formas, com a limitação de consumo de combustíveis fósseis e geração 

de poluição, uso de tecnologias de baixo teor de resíduos e eficientes no uso 

de recursos para o desenvolvimento urbano, rural e industrial; 

sustentabilidade ambiental, que trata de respeitar e realçar a capacidade de 

autodepuração dos ecossistemas naturais; sustentabilidade territorial 

(geográfica), surgida a partir de uma configuração urbano-rural mais 

equilibrada e uma melhor distribuição territorial dos assentamentos humanos, 

numa superação das disparidades inter-regionais e estratégias de 

desenvolvimento ambientalmente seguras para áreas ecologicamente frágeis; 

sustentabilidade econômica, obtida através da alocação e do gerenciamento 

mais eficiente dos recursos e de um fluxo de investimentos públicos e 

privados; sustentabilidade política (nacional), definida em termos da 

apropriação universal dos direitos humanos, do desenvolvimento da 

capacidade do Estado para implementar o projeto nacional de um nível 

razoável de coesão social; e sustentabilidade política (internacional), 

baseada na eficácia do sistema de prevenção de guerras da Organização das 
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Nações Unidas, na garantia da paz e na promoção da cooperação 

internacional, controle institucional efetivo do sistema internacional 

financeiro e de negócios, controle institucional efetivo da aplicação do 

Princípio da Precaução na gestão do meio ambiente e dos recursos naturais, 

prevenção das mudanças globais negativas, proteção da diversidade biológica 

(e cultural), gestão do patrimônio global, como herança comum da 

humanidade, sistema efetivo de cooperação científica e tecnológica 

internacional e eliminação parcial do caráter commodity da ciência e 

tecnologia, também como propriedade da herança comum da humanidade 

(SACHS, 2002, p. 85-89). 

 

 

Enfim, Sachs (2002) compreende que para alcançarmos a sustentabilidade temos 

de valorizar as pessoas, seus costumes e saberes, deve-se ter uma visão holística das 

questões da sociedade. Desse modo, a ênfase somente sobre os aspectos econômicos e 

tecnológicos da crise socioambiental contradiz as promessas de uma abordagem mais 

completa do desenvolvimento e evidencia um discurso mercadológico do conceito de 

sustentabilidade em detrimento da sociedade civil e do Estado (LIMA, 2003).  

A questão é saber se o adjetivo sustentável aplicado ao conceito de 

desenvolvimento não tem por objetivo dar uma sustentabilidade política a um modelo 

de produção baseado na acumulação e na subsunção do trabalho e da natureza como 

mercadorias e presos a uma cultura de consumo.  

É nesse sentido que quanto às dificuldades da pretensa sustentabilidade da vida 

humana, Acselrad; Leroy (1999, p. 16) esclarecem que “[...] a depender dos atores a que 

se referem os problemas, a sustentabilidade é abordada de modo bastante variável, pois 

a questão da sustentabilidade levanta desafios tanto aos formuladores de políticas e aos 

movimentos sociais, quanto à comunidade científica.” Os autores comentam ainda 

acerca da desigualdade social e degradação das próprias bases materiais do 

desenvolvimento. Para eles, a sustentabilidade está ligada a problemas de dinâmica 

social, tais como questões de justiça social, igualdade entre gêneros e participação 

política de atores locais, configurando assim diferentes dimensões da vida em 

sociedade. 

Segundo Pietrafesa; Sauer (2012a), os avanços no aspecto ambiental, como 

diminuição das queimadas (por meio da mecanização), diminuição do uso da água 

(circuito fechado da água), aproveitamento dos resíduos (usando a vinhaça para 
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fertirrigação) e utilização de resíduo na geração de energia (bagaço e palha da cana) 

precisam ser avaliados à luz da política de segurança e soberania alimentar30. 

É fundamental avaliar o grau de compensação produtiva em relação às mudanças 

do uso do solo de lavouras de grãos substituídas por cana-de-açúcar. Ou seja, não é 

suficiente analisar tal fenômeno apenas dos “escapamentos dos carros para trás”, 

considerando somente a produção de energia motriz renovável e menor emissão de 

gases de efeito estufa (PIETRAFESA; SAUER, 2012a). 

Temos de analisar os dois lados da expansão do agronegócio canavieiro, tanto 

pelo aumento da oferta de emprego nos municípios quanto pelo que se observou em 

Quirinópolis, onde houve aumento de micro e pequenas empresas relacionadas à 

prestação de serviços a agroindústrias canavieiras, bares, restaurantes e hotéis. Ademais, 

há ainda de se considerar a diminuição de cultivos alimentares revelados pelos dados do 

IBGE, CONAB e acerca das percepções durante o trabalho de campo, com 

contaminação de pessoas, água e solo provenientes da utilização massiva de agrotóxicos 

e da fertirrigação. 

O agronegócio canavieiro é contraditoriamente taxado dentro dos moldes do 

desenvolvimento sustentável, ignorando os impactos ambientais e sociais envolvidos no 

processo produtivo desse cultivo. O setor possui defensores, como Goes; Marra (2002), 

que acreditam que o cultivo e a expansão do agronegócio canavieiro são difamados por 

movimentos ambientalistas e que a sustentabilidade no setor é um fator real. Segundo 

eles, 

 

Entre as várias evidências que podem ser apresentadas para derrubar essa 

falácia criada por fortes lobbies internacionais sobre os pseudos malefícios 

atribuídos à produção dos agrocombustíveis (tendo como foco o etanol 

brasileiro) e da expansão da cultura da cana-de-açúcar destacamos as 

seguintes: dados do IBGE sobre a disponibilidade e ocupação de terras 

agricultáveis com as várias culturas e inclusive com cana-de-açúcar, mostram 

que existe área disponível para aumentar 30 vezes a área atual plantada com 

cana-de-açúcar sem prejuízos ambientais ou substituição de áreas destinadas 

                                                 

30 O conceito de Segurança Alimentar e Nutricional foi definido como a forma de “garantir a todos 

condições de acesso a alimentos básicos de qualidade, em quantidade suficiente, de modo permanente e 

sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, com base em práticas alimentares saudáveis, 

contribuindo, assim, para uma existência digna, em um contexto de desenvolvimento integral da pessoa 

humana” (FAO, 1996), podendo, este alimento, ser produzido em qualquer país. Já o conceito de 

Soberania Alimentar assegura aos países o poder de decisão no que tange a produção e o consumo de 

alimentos suficientes a sua população, e se baseia no produzir e comercializar comida localmente, 

vinculada à cultura e ao modo de vida do povo, afastando a dependência que existe dos grandes mercados 

internacionais para alimentar a população de um país, com uma produção sem agrotóxicos e com 

preservação da natureza. 
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à produção de alimentos; a elevação do preço das commodities no mercado 

internacional, é uma consequência direta da elevação exagerada do preço do 

petróleo; a baixa verificada nos estoques mundiais de alimentos deve-se ao 

aumento da renda e portanto do consumo em alguns países, como China e 

Índia e perdas de safra em virtude de problemas climáticos ocorridos na 

Austrália e na Europa Central. Mas, o ponto fundamental a ser considerado é 

a sustentabilidade interna da cana-de-açúcar. O melhoramento genético é a 

grande ferramenta para garantir a sustentabilidade da cultura da cana. Ele 

reduz custos, traz eficiência e aumenta a produtividade. O equilíbrio entre a 

sustentabilidade e produtividade da cana acontece por meio de novas 

variedades de plantas adaptáveis às condições de cada região (GOES; 

MARRA, 2002, p.2). 

 

Segundo a UNICA (2010), a indústria de cana-de-açúcar brasileira oferece um 

excelente exemplo de como as questões sociais, econômicas e ambientais podem ser 

colocadas no contexto do desenvolvimento sustentável.  

De fato, atualmente, o etanol de cana representa a melhor opção para a produção 

sustentável de agrocombustíveis como de cogeração de energia através da biomassa da 

cana, porém nessa conta não é contabilizado os danos a natureza por esse negócio 

agrícola, como diminuição da vegetação, seca de cursos de água com a retirada massiva 

desse bem, contaminação do Aquífero Guarani, contaminação por agrotóxicos, o que 

demonstra a insustentabilidade dessa dita sustentabilidade. 

Ainda mais, em pesquisa recente revisando os principais impactos ambientais da 

rápida expansão do agronegócio canavieiro, da mudança do uso da terra e consequente 

competição com a produção de alimentos, Bordonal, et al. (2018) chegam à conclusão 

de que o cultivo de cana-de-açúcar não contribuiu para o desmatamento direto e sua 

expansão ocorreu em áreas de pastagem degradadas. Os autores concluem ainda que a 

intensificação da pecuária diminuiu a competição entre alimento e cana-de-açúcar, em 

uma alusão a uma alimentação que se baseia basicamente em carne bovina.  

Porém, o que foi percebido nos trabalhos de campo e aquisição de dados sobre 

produção de alimentos em Goiás é que há sim a diminuição de alimentos frente a 

expansão do agronegócio canavieiro, e de que a expansão do cultivo de cana-de-açúcar 

não ocupou somente terras degradadas pela pecuária, mas principalmente sobre outros 

cultivos. 

Bordonal, et al. (2018) continuam nesse sentido ao afirmarem que a cana-de-

açúcar é altamente eficiente no uso do nitrogênio do solo e que repõe tais nutrientes no 

solo com a cobertura da palha a partir da aplicação de vinhaça. Relata que também 

houve avanços no agronegócio canavieiro quanto à redução do consumo da água. 

Porém, durante o trabalho de campo foi possível perceber que o agronegócio canavieiro 
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não se expandiu apenas sobre áreas de pastagem degradadas, mas sim sobre as melhores 

terras e de maiores preços, em Quirinópolis, Jataí e Caçú. 

Refutamos as afirmativas de Bordonal, et al. (2018) com Piacente (2005), que 

especificam a existência de impactos ambientais do agronegócio canavieiro dividindo-

os em duas categorias: os agrícolas e os industriais. 

Na fase agrícola, destacam-se: 

➢ Minimização da biodiversidade em detrimento da substituição da vegetação natural 

pela monocultura canavieira; 

➢ A contaminação das águas superficiais e subterrâneas e também do solo por meio da 

utilização excessiva de adubos, corretivos e agrotóxicos; 

➢ Emissão de embalagens de agrotóxicos; 

➢ Compactação do solo através do tráfego de máquinas pesadas durante o plantio, os 

tratos culturais e a colheita; 

➢ Assoreamento de corpos d’água devido a erosão do solo em áreas de renovação de 

lavoura; 

➢ Emissão de fuligem e gases de efeito estufa na queima durante o período de 

colheita. 

E na fase industrial pode-se relacionar: 

➢ A geração de resíduos potencialmente poluidores como a vinhaça e a torta de 

filtro31; 

➢ A utilização intensiva de água para o processamento industrial da cana-de-açúcar, 

➢ O forte odor gerado na fase de fermentação e destilação do caldo para a produção de 

álcool. 

Complementando, a publicação “A OMC e os efeitos destrutivos da indústria da 

cana no Brasil” da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos (2006) apresenta um 

Relatório Internacional da World Wildlife Fund – WWF, de novembro de 2004, 

alertando como principal monocultura poluidora da natureza e destruidora da fauna e 

flora como a agroindústria da cana. 

Além disso, a produção utiliza grande quantidade de herbicidas e inseticidas. 

Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que cerca de 25 milhões de pessoas 

apresentam casos de envenenamento agudo por ano em consequência do contato com 

                                                 

31A vinhaça e a torta de filtro são reutilizadas no processo produtivo canavieiro como fonte de potássio 

para o canavial. 
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esses produtos químicos. Dessa maneira o debate é mais uma vez enviesado entre 

aqueles que se colocam favoráveis ou não à expansão das monoculturas para a produção 

de energia (cana-de-açúcar, soja, palma, dentre outras). 

 Tais produções fazem parte do que entendemos por agrohidronegócio 

(MENDONÇA; MESQUITA, 2007), que combina o represamento dos rios 

(empreendimentos barrageiros) para garantir energia limpa, abastecimento de água aos 

grandes complexos agroindustriais e as cadeias produtivas que alimentam a expansão e 

reprodução do capital (MENDONÇA, 2010), justificado por um discurso ambiental 

confiado pela população que não se sustenta na prática, como veremos a seguir. 

 

2.2 AGROHIDRONEGÓCIO CANAVIEIRO: apropriação da terra e da água 

Segundo Thomaz Junior (2010), a garantia da terra e da água é definitivamente 

elemento indissociável ao capital, isto é, a água historicamente vinculada ao 

acionamento dos pivôs-centrais e a irrigação das grandes plantações para exportação, 

em um ritmo de destruição sem limites, das Veredas32. Nesse cenário, há de se 

considerar ainda o barramento de pequenos cursos d’água, da mesma forma que em 

praticamente todas as grandes regiões do país, o represamento de rios para produção de 

hidroeletricidade. A interação entre terra e água não está somente para o capital, por 

meio de suas diferentes formas de expressão e expansão, mas também para os 

trabalhadores e camponeses.  

No entanto, o cenário é desfavorável para os desprovidos ou detentores de 

escassos recursos próprios, ou seja, os não privilegiados das políticas governamentais 

específicas para correção de solo, plantio, comercialização, irrigação, ou aqueles 

ameaçados e atingidos pelo processo de expansão do capital no campo. Isso se estende 

àqueles que estão submetidos aos mecanismos de exploração do trabalho, ou ainda às 

parcelas minoritárias envolvidas em ações de resistência e que reivindicam acesso à 

terra e à água para produzirem alimentos para o auto consumo e/ou comercialização. 

A evidente vinculação da expansão das áreas de plantio das commodities à 

disponibilização dos recursos terra e água tem sido imprescindível para as estratégias do 

                                                 

32 Segundo Resolução CONAMA n. 303, de 20 de março de 2002, em seu Artigo 2º, inciso III - Vereda: 

espaço brejoso ou encharcado, que contém nascentes ou cabeceiras de cursos de água, onde há ocorrência 

de solos hidromórficos, caracterizado predominantemente por renques e buritis do brejo (Mauritia 

flexuosa) e outras formas de vegetação. 



109 

 

capital. Assim, a posse da terra e da água nos remete a refletir sobre o papel do Estado 

no empoderamento do capital e seus efeitos no quadro social da exclusão, da fome e da 

emergência da reforma agrária e da soberania alimentar (THOMAZ JUNIOR, 2010, p. 

98-99). 

De acordo com Mendonça (2015), a Mesorregião Sul Goiano se destaca pela 

territorialização da agricultura moderna (monoculturas intensivas) e passa por intensas 

transformações espaciais mediante a implementação do agrohidronegócio (soja, cana-

de-açúcar, barragens/hidroelétricas, mineradoras dentre outras), ocasionando intensa 

mobilidade geográfica do capital e do trabalho. A situação é complexa e desigual. De 

um lado as monoculturas irrigadas que usam a água indiscriminadamente na produção 

de commodities e, de outro, os barramentos para a produção hidroelétrica e 

abastecimento.  

Foram essas inquietações que permitiram Mendonça; Mesquita (2007) a 

elaborarem o conceito de agrohidronegócio, assim, terra e água passam a ser 

conjuntamente apropriadas para se transformarem em mercadorias. Isso fica claro 

quando observamos o Polígono do Agrohidronegócio, que, segundo Thomaz Junior 

(2010), compreende a região que se estabelece no Oeste de São Paulo, Leste do Mato 

Grosso do Sul, Noroeste do Paraná, Triângulo Mineiro e Sul-Sudoeste de Goiás (Figura 

15). 
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Figura 15 - Polígono do agrohidronegócio 

 

Fonte: Thomaz Junior (2010) 

 

O Aquífero Guarani, possui volume, posição geográfica, acessibilidade e 

qualidade que lhe conferem uma notável importância social e econômica, sendo um dos 

maiores reservatórios mundiais de águas subterrâneas conhecidas. Segundo Gomes 

(2008), é importante ressaltar que esse manancial tem potencial para abastecer toda a 

população brasileira atual por cerca de 2.500 anos. Porém, como podemos observar na 

Figura 15, a territorialização do agrohidronegócio canavieiro, agroindústrias e áreas 

cultivadas por cana que se utilizam de agrotóxicos e fertilizantes têm produzido efeitos 

ambientais negativos e até cumulativos sobre a natureza. 

No Brasil, ainda de acordo com Gomes (2008), com frequência não há 

conformidade entre o uso do solo e sua aptidão agrícola, tampouco são considerados 

aspectos agroclimáticos, importantes na implantação de sistemas agrícolas mais 

produtivos e ambientalmente mais equilibrados. Além de ter sido responsável pela 

conversão de áreas frágeis ao sistema produtivo, economicamente problemáticas, do 

ponto de vista ambiental, tal comportamento tem forçado a busca de recursos hídricos 
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suplementares, como dos aquíferos subterrâneos, principalmente aqueles que se 

encontram em profundidades mais baixas e, portanto, mais acessíveis à exploração.  

Segundo Castro et al. (2004), com o avanço da cana-de-açúcar desde 2008, a 

fertirrigação com vinhaça vem sendo utilizada com frequência, podendo também afetar 

a qualidade de água do Aquífero Guarani, pois é fonte de contaminação por potássio, 

principalmente em solos arenosos, comuns no município de Mineiros, de rápida 

infiltração e percolação. Ao estimarem o potencial de contaminação por vinhaça em 

Goiás, Barbalho e Campos (2010) atribuem classes de risco elevado para a região 

sudoeste do estado, incluindo Mineiros, devido à presença importante de topografia 

aplainada (Serra de Caiapó, Morro Vermelho e zonas rebaixadas circundantes), solos 

arenosos e baixa profundidade dos níveis freáticos e dos aquíferos. Como também 

Alves e Castro (2009), ao avaliarem o risco de contaminação do Aquífero Guarani na 

sua área de recarga situada nessa mesma região goiana, também indicaram alto risco e 

vulnerabilidade. 

Segundo Meira (2014), outro fenômeno relacionado às águas subterrâneas que 

merece ser estudado é o hidrotermalismo, ou as águas aquecidas do aquífero. No caso 

do Aquífero Guarani, a temperatura das águas aumenta gradativamente das áreas de 

recarga para a calha da bacia em função do grau geotérmico natural de 1º C para cada 

35 metros. Tais temperaturas elevadas podem ser um fator econômico positivo para as 

indústrias que se instalaram em sua área de abrangência, pois as águas quentes podem 

ser utilizadas em seus sistemas de aquecimento e nas caldeiras, gerando uma economia 

significativa de energia em seus processos de produção. 

Segundo pesquisa de Oliveira (2009), no estado de Goiás as temperaturas das 

águas variam entre 26º C nas zonas de afloramentos, Jataí e Mineiros e 49º C nas zonas 

de maior confinamento, como na região de Quirinópolis, que possui três poços, sendo 

dois na Agroindústria São Francisco e um na Agroindústria Boa Vista, que, como 

apontam estudos, devem utilizar para as caldeiras. 

Ioris (2006) acrescenta que o controle dos recursos hídricos foi e continua sendo 

um dos pilares da industrialização e da urbanização no Brasil por responder a 

monumentais demandas por água e energia elétrica. Sob o imperativo do 

desenvolvimento, financiamentos externos tiveram um papel para transformar o setor de 

recursos hídricos em componente essencial da infraestrutura e assim detentor de alto 

valor de mercado. 



112 

 

Desse modo, são necessários procedimentos de pesquisa que identifiquem o uso 

desenfreado da água para a produção de cultivos agrícolas (que não necessariamente 

sejam comida), a quantidade de água utilizada para a produção de determinados 

produtos, que não são consumidos por nós, a quantidade de água que é exportada para a 

China, União Europeia, América do Norte etc., na forma de commodities. A esse 

mecanismo se dá o nome de pegada hídrica (água virtual). 

 

2.2.1 Pegada Hídrica – água virtual do agrohidronegócio da cana-de-açúcar 

Tudo o que usamos, compramos, vendemos e comemos necessita de água para 

ser produzido. A pegada hídrica mede a quantidade de água usada para produzir cada 

um dos bens e serviços que usamos. Ela pode ser medida para um único processo, como 

o cultivo de arroz, para um produto, como um jeans, para o combustível que colocamos 

em nosso carro, ou para uma empresa multinacional inteira. A pegada hídrica também 

pode nos dizer quanta água está sendo consumida por um determinado país, ou em uma 

bacia hidrográfica específica ou de um aquífero (WATER FOOTPRINT NETWORK, 

2017). 

O conceito de pegada hídrica introduzido por Hoekstra (2003), e posteriormente 

elaborado por Hoekstra; Chapagain (2008), fornece uma relação entre o consumo 

humano e a apropriação da água doce no mundo. A pegada hídrica de um produto 

(conhecida também como água virtual) é a soma das águas utilizadas no processo de 

produção de determinado produto. Mais amplamente, é a diferença entre a quantidade 

de água de uma bacia hidrográfica utilizada para fabricar determinado produto ou para o 

uso humano, dessa forma, o quanto devolvemos é a pegada que deixamos para o 

planeta Terra. 

É no sentido de mensurar a quantidade de água envolvida em toda a cadeia de 

produção, de considerar as características específicas de cada região produtora e as 

características ambientais e tecnológicas que a concepção de pegada hídrica se torna 

relevante. Isso porque é necessário perseguir os passos e as etapas do processo 

produtivo, avaliando detalhadamente cada elemento, os impactos e os usos da água 

(como recurso natural) envolvidos no processo como um todo, desde sua matéria-prima 

básica até o consumo energético (CHAPAGAIN et al,. 2006). 

Ao falarmos em pegada hídrica, temos uma tendência de considerar apenas o 

número da pegada, desconsiderando o cenário em que o produto é produzido. É 
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importante ressaltar que ao se calcular a pegada hídrica, é preciso avaliar o contexto no 

qual uma maçã, por exemplo, é produzida, para saber se a produção é ou não eficiente. 

Às vezes o valor da pegada hídrica menor não indica alta eficiência na sua produção, 

pois pode estar sendo produzida em uma região de escassez hídrica. O objetivo da 

pegada hídrica é sempre o mesmo: buscar o uso eficiente da água. 

A pegada hídrica considera três tipos de pegadas: a verde, a azul e a cinza. De 

modo que no setor agrícola consideramos normalmente os três tipos. Quando a cultura 

agrícola é irrigada é considerada a pegada hídrica azul que se refere ao consumo de 

água superficial e subterrânea (irrigação), a pegada hídrica verde, refere-se ao consumo 

da água pluvial (da precipitação) e a pegada hídrica cinza é definida em função da 

lixiviação de componentes presentes nos fertilizantes, agrotóxicos e o quanto de água 

será necessário para diluir esses poluentes para que o corpo de água receptor atinja 

novamente a qualidade de água exigida por lei. Já no processo industrial, normalmente 

se consideram somente as águas azul e cinza, porque não se utiliza a água 

armazenada no solo proveniente da chuva.  

Em sua essência, a pegada hídrica diz respeito ao comércio indireto da água 

embutida em certos produtos, especialmente as commodities agrícolas, enquanto 

matéria-prima intrínseca desses produtos, como podemos observar na Tabela 5 de 

quantidades de Pegada Hídrica totais, Pegada Hídrica Verde – PH Verde, Pegada 

Hídrica Azul – PH Azul e Pegada Hídrica Cinza – PH Cinza. 
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Tabela 5 - Quantidade de Pegada Hídrica (PH Verde, PH Azul e PH Cinza) por produto 

Produto Água utilizada (l/kg) PH Verde (%) PH Azul (%) PH Cinza (%) 

Algodão 10000 54 33 13 

Arroz 2497 68 20 11 

Milho 1222 77 7 16 

Alface 237 56 12 32 

Carne bovina 15415 94 4 3 

Açúcar – cana 1782 66 27 6 

Açúcar - Beterraba 920 62 19 19 

Bioetanol cana 2107 66 27 6 

Bioetanol beterraba 1188 62 19 19 

Bioetanol milho 2854 77 7 16 

Bioetanol soja 11397 95 3 2 

Fonte: (WATER FOOTPRINT NETWORK, 2017) 

 

Desse modo, os autores de tal conceito (HOEKSTRA, 2003; HOEKSTRA; 

CHAPAGAIN, 2008) acabam por amenizar a utilização da água nos processos 

produtivos ao diferenciarem os tipos de água (verde e azul). Mesmo que a água retorne 

à bacia hidrográfica, se for utilizada para a produção, certamente gerará déficit em 

algum momento, deixando-a inacessível para outras utilizações. Ainda esse sistema está 

inacessível à população camponesa, às comunidades indígenas, ribeirinhas, 

quilombolas, dentre outras. 

Segundo Hoekstra et al. (2011), os canaviais são muitas vezes irrigados, mas 

mesmo assim permanecem possuindo PH Azul de 27% da pegada total da água da 

colheita. Essa é a média global. Em algumas regiões, a maior parte do consumo de água 

provém de irrigação, como é o caso da província de Sindh no Paquistão, com 80% da 

pegada total de água da cana-de-açúcar sendo PH Azul. 

Em pesquisa sobre o uso da água na expansão canavieira no Cerrado, a 

pesquisadora Moura (2017) chegou ao resultado de que a pegada hídrica azul 

(proveniente de irrigação) do cultivo de cana-de-açúcar em Jataí e Quirinópolis chega a 

ser o dobro da pegada hídrica azul do cultivo canavieiro do estado de São Paulo. Ou 

seja, a Cana em Goiás necessita de mais água proveniente de irrigação que outras 

regiões, como São Paulo, influenciando ainda mais a exploração dos recursos hídricos. 
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Dado este justificado principalmente pela necessidade de maior irrigação no estado de 

Goiás pelo déficit hídrico do estado. 

A evapotranspiração é a contabilização da evaporação da água do solo e da 

transpiração das plantas, sendo específica a cada cobertura do solo. Nesse caso, a 

evapotranspiração é contabilizada como um componente do balanço hídrico na bacia 

para todas as coberturas do solo. A cana, por exemplo, evapotranspira mais, porém, isso 

não quer dizer que a vazão diminuirá. A evapotranspiração é parte importante do ciclo 

hidrológico, mas esse volume evapotranspirado retorna à bacia ou aos arredores em 

forma de chuva, por exemplo (HERNANDES, 2017). 

Assim, Hernandes (2017) salienta que é preciso olhar para todos os componentes 

do balanço hídrico e avaliar os efeitos na disponibilidade real de água nas bacias. 

Existem estudos, por exemplo, que avaliaram os efeitos da diminuição da 

evapotranspiração como um componente importante na queda do volume de chuvas. 

Tais estudos apontam que a substituição de mata nativa por culturas anuais leva a uma 

diminuição da evapotranspiração e, consequentemente, da formação de chuvas.  

Segundo estudos de Scarpare et al. (2016), em uma fazenda no município de 

Monte Alegre de Goiás-GO, a substituição das áreas com cultura anual e pastagem por 

cana-de-açúcar aumentou a regularidade da vazão, já que foram observados aumentos 

na estação seca e diminuições na estação chuvosa. A vazão de referência também foi 

positivamente impactada. As simulações mostraram que, em geral, a expansão da cana 

favoreceu a disponibilidade de água nas bacias avaliadas, desde que áreas de vegetação 

nativa e matas ciliares não sejam afetadas. Embora os valores de evapotranspiração 

sejam elevados e a dinâmica dos componentes do balanço hídrico dependam de fatores 

atmosféricos, a substituição de culturas anuais e pastagens por cana parece regular o 

regime de escoamento, diminuindo os picos de vazão e, consequentemente, o risco de 

inundação, e aumentando a disponibilidade de água durante a estação seca. 

Isso ocorre principalmente pela cana possuir maior biomassa que a pastagem e 

consequentemente mais umidade e que passa para atmosfera através da transpiração. 

Porém sabe-se que a cana tem uma validade até sua colheita, quando ocorre a colheita 

toda essa umidade é transportada para outra região. 

De acordo com Hoekstra; Chapagain (2008), a agricultura irrigada somente pela 

água da chuva tem globalmente uma pegada hídrica de 5173 Gm3/ano (91% de verde, 

9% de cinza), enquanto que a agricultura irrigada tem uma pegada hídrica de 2230 

Gm3/ano (48% verde, 40% azul, 12% cinza).  
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2.2.2 Crítica a Pegada Hídrica Verde e Pegada Hídrica Azul  

Considerando as discussões vigentes e os dados apresentados, querem nos fazer 

entender que no Brasil e, no mundo, a produção de soja não depende de irrigação. 

Segundo a Water Footprint Network (2017), o Brasil é um dos principais produtores de 

cultivos agrícolas que dependem da PH Verde, ou seja, da precipitação (água da chuva).  

Partindo dessa teoria, o Brasil tem uma vantagem enorme em relação a outros 

países, pois utiliza a melhor fonte de água para produzir alimentos, a chuva. Se é 

verdade, por que tantas outorgas de liberação de irrigação no estado de Goiás, sem 

contar os pivôs centrais ilegais? 

Desse modo, há uma possibilidade de tal teoria apresentar equívocos, mas 

mesmo assim ter sido apropriada como discurso de que as principais commodities 

agrícolas brasileiras utilizam apenas água pluvial e não de irrigação, portanto, não 

ocorrendo tantos prejuízos ambientais como as pesquisas contrárias a esse sistema 

demonstram. O que queremos apresentar é que os regimes pluviométricos são diferentes 

tanto no Brasil quanto no mundo e introduzir uma média global de uma cultura quanto à 

quantidade de PH Azul e PH Verde nos parece precipitado e errôneo. 

Sobre as diferenças regionais no Brasil, e especificamente em se tratando da 

cultura da cana-de-açúcar, Bernardo (2006) destaca que esse cultivo plantado em 

regiões tradicionais não tem problemas com falta ou excesso de água, sendo que 

somente em áreas de novos plantios é que se faz o uso da irrigação. O que pode ser 

explicado pela grande incidência de pivôs centrais na região Sudeste e, mesmo que 

recente, a atividade agrícola e a produção agrícola na região Centro-Oeste se utilizam de 

grande quantidade de pivôs, como destaca o Quadro 3. 
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Quadro 3 - Área irrigada por pivôs centrais em 2006, por grupos e classes de atividades – Brasil e 

regiões, exceto Norte 

Grupos e 

classes de 

atividades 

Nordeste Sudeste Sul Centro-

Oeste 

Brasil 

Cereais 7.166 69.334 14.579 15.638 107.810 

Algodão 20.121 14.874 - 7.886 42.882 

Soja 10.989 56.991 31.983 61.059 161.929 

Cana-de-

açúcar 

112.448 93.235 

 

3.522 54.058 266.063 

Outras 

lavouras 

temporárias 

14.640 53.921 1.572 25.644 96.169 

Horticultura e 

Floricultura 

1.544 26.551 1.465 1.402 31.173 

Outros 

(Sementes, 

mudas etc.) 

16.405 72.011 7.928 34.123 133.382 

TOTAL 207.757 413.562 61.488 201.004 892.887 

Fonte: Censo Agropecuário 2006 (IBGE, 2010); ANA/EMBRAPA (2016) 

 

A expansão do agrohidronegócio canavieiro tem aumentado o cultivo da cana-

de-açúcar em solos ácidos, de baixa fertilidade natural e com teores elevados de 

alumínio tóxico, bem como em regiões com precipitações pluviais irregulares e 

inferiores à necessidade da cultura, o que inibe o crescimento radicular e a absorção de 

água (ZHENG; YANG, 2005). O consumo anual de água pela cana-de-açúcar varia de 

1500 a 2500mm (DOORENBOS; KASSAM, 1994), no entanto, a distribuição irregular 

e a redução dos volumes de chuvas durante o crescimento vegetativo da cultura causam 

prejuízos, com queda na produção e mortalidade das soqueiras, o que força a renovação 

precoce do canavial (DANTAS NETO et al., 2006). 

Segundo Marcuzzo et al., (2012), a média anual de precipitação do estado de 

Goiás fica entre 1200 e 1800mm. Ao contrário da temperatura, a precipitação média 

mensal apresenta uma grande estacionalidade, concentrando-se nos meses de primavera 

e verão (outubro a março), havendo curtos períodos de seca, que podem ocorrer em 

meio a essa estação, criando sérios problemas para a agricultura. No período de maio a 

setembro, os índices pluviométricos mensais reduzem-se bastante, podendo chegar a 

zero. 

É por isso que as agroindústrias canavieiras buscam proximidades com cursos de 

água na sua instalação, como pode ser observado na Figura 16, do Plano de Estadual de 
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Recursos Hídricos – 2015 (GOIÁS, 2015), que correlaciona o mapa de aptidão agrícola 

para o cultivo de cana-de-açúcar (MANZATTO et al., 2009) à localização das 

agroindústrias canavieiras. 

A produção de cana-de-açúcar no Brasil geralmente era associada à reduzida 

captação de água para irrigação. Todavia, a partir de 2012, a cultura com mais área 

irrigada no país já é a da cana-de-açúcar com cerca de 1,7 milhão de hectares (MIN, 

2013) e a tendência é de aumento dessa área. A Política Nacional de Irrigação 

sancionada em janeiro de 2013 (BRASIL, 2013) reforça esta tendência, uma vez que, 

incentiva a ampliação da área irrigada e o aumento da produtividade das culturas 

agrícolas de forma a contribuir para o abastecimento do mercado interno de alimentos e 

o interno e externo de agrocombustíveis.  

 

Figura 16 - Mapa de aptidão agrícola para o cultivo de cana-de-açúcar correlacionada com a localização 

de agroindústrias canavieiras instaladas e em projeto - Goiás 

 
Fonte: GOIÁS, 2015 
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Podemos observar a territorialização do agrohidronegócio canavieiro em áreas 

de média aptidão agrícola onde há utilização de pecuária (com cada vez menos terras), 

porém há regiões de alta aptidão agrícola ainda não ocupadas por canaviais. 

Assim, devido às características climáticas da região de Cerrado pode-se 

compreender que o uso da irrigação na cultura agrícola, nesse caso da cana-de-açúcar, 

pode viabilizar a expansão do período de plantio nos meses de maio a agosto, trazendo 

grandes benefícios operacionais e econômicos para as unidades produtoras.  

E nos parece que já os fazem, como podemos observar na Figura 17, a partir do 

mapa de territorialização dos pivôs centrais no estado de Goiás. 
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Figura 17 - Mapa de territorialização dos pivôs centrais em Goiás (2013) 

 
Fonte: IMB-SEGPLAN (2016); AGETOP (2016); EMBRAPA (2013); LAPIG (2017) 
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Podemos observar na Figura 17 que há quatro regiões nas quais aparece em 

destaque a área ocupada por pivôs centrais: Leste, Sudeste, Centro-sul e Oeste. A região 

Leste é ocupada por cultivos de soja como em Cristalina; na região Sudeste há também 

ocupação pela atividade sojicultora, porém há uma recente ocupação de cultivo da cana-

de-açúcar em alguns municípios; na região Centro-Sul é onde se territorializa a 

ocupação recente do agrohidronegócio canavieiro e, por fim, a região Oeste, com 

cultivo de soja e de feijão. 

Compreende-se que a atividade sojicultora é predominante em regiões irrigadas, 

porém está havendo a territorialização do agrohidronegócio canavieiro em regiões com 

grande disponibilidade de água para posterior aquisição de outorga para irrigação, sendo 

que em alguns locais tal liberação da outorga para a irrigação já é vigente (ainda sem 

uso) direcionada às Agroindústrias Canavieiras, como é o caso de Quirinópolis/GO, 

como fora relatado por Cacildo Alves, presidente do Sindicato Rural de Quirinópolis. 

Um dos maiores problemas na região está relacionado aos efeitos do estresse 

hídrico na brotação e principalmente da cana plantada (primeiro plantio), seguindo das 

soqueiras de 3º e 5º corte. Desse modo, o uso da irrigação visando à complementação 

das chuvas vem sendo estudado em várias regiões e a resposta da cultura é bastante 

variável. A escassez de recursos hídricos é muito comum nas áreas canavieiras do 

Cerrado e se torna um dos fatores limitantes para adoção dessa tecnologia em grandes 

áreas (OLIVEIRA et al., 1999; DALRI, 2006; MARCUZZO et al., 2012). 

Um fator significativo que deve ser destacado, visto que influencia na 

produtividade das culturas, é a disponibilidade de água. Entretanto, nem sempre as 

chuvas atendem à real necessidade hídrica das plantas. Nessas situações, há a 

necessidade de se fornecer água por meio da irrigação (AZEVEDO, 2002).  

 

2.2.3 Irrigação 

Em 2006, foram identificados 4,45 milhões de hectares equipados para irrigação 

no País, sendo 25,7% da área total por inundação e aspersão com 54,7%, representando 

os métodos predominantes, sendo o último subdividido em pivôs centrais (19,6%) e 

outros métodos de aspersão (35,1%). Regionalmente, verifica-se a concentração da 

inundação na região Sul, dos pivôs centrais no Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste  e dos 

outros métodos de aspersão nas regiões Sudeste e Nordeste (ANA/EMBRAPA, 2016). 
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No Censo Agropecuário de 2017 (IBGE, 2017a), foram identificados 6,9 

milhões de hectares irrigados no Brasil, havendo uma alteração quanto ao método 

utilizado, sendo 21% da área total por inundação, 21% pivôs centrais e aspersão com 

15,5%. Percebemos que há uma diminuição expressiva de método de aspersão, 

possivelmente ocasionada pela diminuição de cultivos agrícolas em pequenas e médias 

propriedades devido à sua ampla aplicabilidade. Nesse sistema, a água é aspergida sobre 

as plantas, simulando uma precipitação natural (chuva) por meio de vários aspersores 

que funcionam simultaneamente em uma mesma linha lateral (MARTINS et al., 2011). 

Ou seja, podemos inferir que essa alteração do método de irrigação pode ser mais um 

indicativo da diminuição na produção de alimentos. 

Cabe destacar a liderança dos pivôs centrais na expansão da irrigação 

mecanizada nos últimos anos com incremento médio de 85 mil ha ao ano nos últimos 

cinco anos e de 104 mil ha/ano no último triênio. O Censo Agropecuário de 2017 

(IBGE, 2017a) apresenta dado nacional de 1.435.037 ha de irrigação por pivô central 

dos aproximadamente 7 milhões de hectares irrigados, ou seja, cerca de 20% de toda 

área irrigada do Brasil se utiliza de pivôs centrais. Além da forte expansão desse 

método, observa-se sua intensificação em áreas tradicionalmente irrigadas, assim como 

para regiões de maior déficit hídrico – ambas as situações demandando atenção dos 

órgãos gestores de recursos hídricos com vistas à sustentabilidade hídrica do setor. 

Em Goiás, de acordo com ANA/EMBRAPA (2016), os municípios com maior 

área equipada de pivôs centrais no ano de 2014 são os seguintes: Cristalina (56.071ha 

de área equipada com 698 pivôs), Jussara (12.089ha de área equipada com 109 pivôs), 

Morrinhos (8.274ha de área equipada com 158 pivôs), Paraúna (8.149ha de área 

equipada com 122 pivôs), Água Fria de Goiás (7.325 de área equipada com 87 pivôs), 

Campo Alegre de Goiás (7.141ha de área equipada com 99 pivôs), Luziânia (6.716ha de 

área equipada com 92 pivôs), Rio Verde (6.094ha de área equipada com 67 pivôs), 

Ipameri (5.336ha de área equipada com 55 pivôs), Catalão (5.305ha de área equipada 

com 66 pivôs) e Itaberaí (5.016ha de área equipada com 101 pivôs). Sendo que no 

estado de Goiás, segundo dados do IBGE (2017a), a área irrigada por pivôs centrais é de 

225.575 ha. Essas informações podem ser visualizadas no quadro 4. 
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Quadro 4 - Municípios com maiores áreas equipadas e quantidades de pivôs centrais (2014) no estado de 

Goiás 

Munícipios Área equipada (ha) Quantidade de pivôs 

Cristalina 56.071 698 

Jussara 12.089 109 

Morrinhos 8.274 158 

Paraúna 8.149 122 

Água Fria de Goiás 7.325 87 

Campo Alegre de Goiás 7.141 99 

Luziânia 6.716 92 

Rio Verde 6.094 67 

Ipameri 5.336 55 

Catalão 5.305 66 

Itaberaí 5.016 101 

GOIÁS 225.575 2.435 

Fonte: ANA/EMBRAPA (2016); IBGE (2017a) 

 

Segundo Klemp; Zeilhofer (2009), a grande aceitação do pivô central deve-se a 

vários fatores, entre eles podem se destacar a necessidade mínima de mão-de-obra, a 

simplicidade de operação, a adaptação a terrenos planos ou moderadamente ondulados 

(até 15%), a aplicação de fertilizantes via água, fato que propicia ganho de tempo e 

reduz mão-de-obra, consequentemente maximizando os lucros. 

Em pesquisa recente realizada pela Agência Nacional de Águas, intitulada 

Levantamento da Cana Irrigada na Região Centro-Sul do Brasil (ANA, 2017), foram 

identificados os estados brasileiros que mais utilizam irrigação para o cultivo de cana: 

São Paulo, Goiás e Minas Gerais, possivelmente por serem os maiores produtores de 

cana-de-açúcar do país. 

O estado de Goiás é o principal dispersor de águas do Brasil, onde nascem os 

rios formadores de três importantes bacias hidrográficas brasileiras: 

Tocantins/Araguaia; São Francisco; Paraná. Nessas áreas, o avanço e a expansão do 

agrohidronegócio (pivôs centrais) que ocorrem nas áreas de Cerrado (topografia plana e 

presença de recursos hídricos) têm preocupado a comunidade científica envolvida com 

questões socioambientais e movimentos sociais, principalmente pelos efeitos ambientais 

e conflitos sociais gerados em virtude da construção dos reservatórios para seu 

abastecimento (MENDONÇA, 2010; THOMAZ JUNIOR, 2010). O agrohidronegócio 
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pode ser entendido como sendo uma ramificação do agrohidronegócio que se apropria 

da água para maximizar os lucros e, no caso do pivô central, minimizar os prejuízos, 

principalmente aqueles decorrentes de estiagens e/ou secas prolongadas.  

De acordo com Mendonça (2010), o agronegócio barrageiro (produção de 

energia e reserva d’água para os irrigantes) consubstancia no agrohidronegócio como 

forma de assegurar as condições de produção e acumulação do capital. A esse respeito 

Thomaz Júnior (2010) ressalta que  

 

[...] o sucesso do agronegócio não pode ser atribuído somente à sua fixação à 

territorialização e/ou monopolização das terras, mas também ao acesso e 

controle da água, assim como as demais etapas da cadeia produtiva, 

comercialização etc. (THOMAZ JUNIOR, 2010, p. 4). 

 

Assim, o pivô central se materializa como exemplo do agrohidronegócio, em 

que as commodities agrícolas se apropriam da água, de forma ilegal ou legal por meio 

de outorgas. Segundo ANA (2017), a adoção da irrigação em grandes áreas apresenta 

restrições de natureza econômica e ambiental. No entanto, praticamente todas as 

agroindústrias do país dispõem de equipamentos de irrigação (carretéis enroladores, 

principalmente) para aplicação da vinhaça gerada durante o processo de destilação do 

etanol, tanto para atender os normativos legais, que impedem o seu lançamento direto 

nos corpos d’água, quanto para adubação, geralmente potássica.  

 

2.2.4 Fertirrigação com vinhaça 

A vinhaça é o produto de calda na destilação do licor de fermentação do álcool 

de cana-de-açúcar. É líquido residual, também conhecido regionalmente como restilo e 

vinhoto. É produzida em muitos países do mundo como subproduto da produção de 

álcool, tendo em vista ser a matéria-prima diferente (cana-de-açúcar na América do Sul, 

beterraba na Europa etc.), a vinhaça apresenta distintas propriedades. A concentração de 

sódio na vinhaça de cana-de-açúcar é menor que na de beterraba e elevados valores 

desse íon são indesejáveis, já que podem causar condições nocivas ao solo e às plantas 

(GEMTOS et al., 1999). 

A vinhaça é caracterizada como efluente de destilarias com alto poder poluente e 

alto valor fertilizante, sendo por isso dispersada no solo, como podemos observar na 

Figura 18. O poder poluente, cerca de cem vezes maior que o do esgoto doméstico, 

decorre da sua riqueza em matéria orgânica, baixo pH, elevada corrosividade e altos 
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índices de demanda bioquímica de oxigênio (DBO), além de elevada temperatura na 

saída dos destiladores. É considerada altamente nociva à fauna, flora, microfauna e 

microflora das águas doces, além de afugentar a fauna marinha que vem às costas 

brasileiras para procriação (FREIRE; CORTEZ, 2000). 

 

Figura 18 - Dispersão de vinhaça em canavial de Quirinópolis/GO 

 
  Fonte: Autor (30/01/2017) 

 

O constituinte principal da vinhaça é a matéria orgânica, basicamente sob a 

forma de ácidos orgânicos e, em menor quantidade, por cátions como o K (potássio), Ca 

(cálcio) e Mg (magnésio), sendo que sua riqueza nutricional está ligada à origem do 

mosto33. Quando se parte de mosto de melaço, apresenta maiores concentrações em 

matéria orgânica, K, Ca e Mg, ao passo que tais elementos decaem consideravelmente 

quando se trata de mosto de caldo de cana, como é o caso de destilarias autônomas 

(ROSSETTO, 1987).  

A Agência Nacional de Águas (2017) atesta que para cada litro de etanol são 

gerados cerca de 15 litros de vinhaça, que via de regra são utilizados na irrigação dos 

canaviais no entorno das agroindústrias. Como a safra 2016/17 produziu cerca de 280 

bilhões de litros de vinhaça, esse montante seria suficiente para aplicar uma lâmina de 

28 mm de vinhaça em 1 milhão de hectares. Entretanto, a vinhaça é geralmente diluída 

em água (captada diretamente nos corpos d’água ou originária do reuso do processo 

industrial das agroindústrias) para fazer a fertirrigação dos canaviais o que, além da 

                                                 

33 Mosto – Sumo de determinada fruta, que contenha açúcar, no ato da fermentação (FERREIRA, 2010). 
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fertilização propriamente dita, contribui para a redução do déficit hídrico das soqueiras 

logo após o corte. 

Até o final dos anos 1970, volumes crescentes de vinhaça eram lançados nos 

mananciais. Os lançamentos eram de caráter sazonal, de acordo com o ciclo da 

produção de etanol, afetando a auto regulação e auto reprodução dos ecossistemas 

(CORAZZA, 2006). Com o aumento expressivo da produção do resíduo e disposição 

final da vinhaça, gerou-se uma das principais preocupações aos profissionais da área do 

meio ambiente. Assim, de acordo com as portarias do extinto Ministério do Interior nº 

323, de 29 de novembro de 1978, e nº 158, de 03 de novembro de 1980, ficou proibido 

o lançamento direto ou indireto da vinhaça em qualquer coleção hídrica. 

Ao longo das décadas, muitas possibilidades tecnológicas foram objetos de 

pesquisa e desenvolvimento. Em meados dos anos 1980, a fertirrigação se colocava 

como a alternativa mais amplamente difundida e o problema foi considerado resolvido. 

Lyra et al. (2003) descreveu que alguns experimentos envolvendo a aplicação de 

vinhaça a longo prazo demonstraram no solo uma variação do comportamento de 

acumulação e/ou percolação do potássio. Todas as áreas estudadas apresentaram teores 

muito elevados, inclusive em profundidade, chegando até o lençol freático. Verificou-se 

que o acúmulo de potássio foi extremamente elevado (MANHÃES et al., 2003). A 

aplicação prolongada da vinhaça causa a diminuição do pH, gerando um aumento na 

acidez do meio (PAULINO et al., 2011). Essa aplicação excessiva provoca efeitos 

negativos no solo, como a salinização que impede o desenvolvimento das plantas 

(ROCHA et al., 2012). 

Hassuda et al. (1990) estudou os impactos causados pela infiltração de vinhaça 

no aquífero Bauru e identificou que alguns valores dos parâmetros do padrão de 

potabilidade da água para consumo humano se mostraram acima do permitido pela 

legislação, tais como o nitrogênio amoniacal, magnésio, alumínio, ferro, manganês, e o 

cloreto, evidenciando os impactos que a infiltração de vinhaça pode causar na água 

subterrânea, tornando-a imprópria para consumo humano. 

A vinhaça deve ser vista também como agente do aumento da população e 

atividade microbiana no solo. O pH dos solos tratados com vinhaça aumenta (SILVA; 

RIBEIRO, 1998), principalmente em áreas cultivadas há mais tempo. Embora nos 

primeiros dez dias após sua aplicação, o pH sofra uma redução considerável para 

posteriormente se elevar abruptamente, podendo alcançar valores superiores a sete. Esse 

efeito está ligado à ação dos microrganismos. 



127 

 

Desde a década de 2010 que vem ocorrendo outro efeito negativo da utilização 

de vinhaça: a proliferação de mosca-dos-estábulos (Stomoxys calcitrans). Pesquisas 

mais recentes mostram que a torta de filtro (resíduo sólido da filtragem do caldo da 

cana-de-açúcar) e a palha da cana misturada com a vinhaça são os principais locais de 

desenvolvimento e multiplicação de moscas nas agroindústrias de cana-de-açúcar, com 

surtos em municípios de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. 

A mosca-dos-estábulos é comum em todo o país e se alimenta de sangue de 

vários animais, principalmente equinos e bovinos, além de animais silvestres e, 

eventualmente, o ser humano. Embora parasite outros animais de criação, os bovinos 

são os mais afetados, com perdas de 10% a 30% no ganho de peso e até 50% de redução 

na produção leiteira (GLOBO RURAL, 2016).  

Em 2015, o Sindicato Rural de Jataí se reuniu com representantes da 

Agroindústria Raízen, Secretaria da Agricultura, Secretaria do Meio Ambiente, Empresa 

de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER-GO, Universidade Federal de 

Goiás – UFG,  Cooperativa Mista Agropecuária do Rio Doce – Coparpa, Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais e Agência Goiana de Defesa Agropecuária – Agrodefesa com o 

objetivo de montar um grupo para elaboração do plano de ação com estratégias para o 

controle da mosca-dos-estábulos (SINDICATO RURAL DE JATAÍ, 2015). 

O problema é tão grande, que em 2017 a EMBRAPA e a Associação dos 

Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul – BIOSUL também realizaram um 

evento para a discussão sobre tal temática, intitulado “8º Workshop sobre mosca-dos-

estábulos” (EMBRAPA, 2017). 

Houve um esforço mútuo, porém não levou a uma eficácia em suas ações, haja 

vista os relatos e as fotografias de Dona Vilma Cabral (Figura 19), presidente da 

Cooperativa do Assentamento Rio Paraíso em Jataí-GO, que presenciou a infestação de 

moscas-dos-estábulos em sua propriedade, o que acabou com sua produção de leite. 

Vilma Cabral reside a uma distância de 10 quilômetros em linha reta da Agroindústria 

Raízen, porém, as terras cultivadas com cana-de-açúcar chegam a poucos metros de 

distância. 
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Figura 19 - Coletânea de fotografias de infestação de mosca-dos-estábulos em Assentamento Rio Paraíso 

– Jataí/GO 

 
Fonte: Acervo Pessoal de Vilma Cabral (2017) 

 

Vilma Cabral nos relatou que as moscas atacavam cavalos, vacas, bezerros e até 

cachorros, porém quem sofreu mais foram as vacas e bezerros. Disse que perdeu boa 

parte da produção e que o que sobreviveu ela vendeu com dó de verem morrer também. 

Para o controle das moscas nas propriedades é essencial adotar como estratégia o 

manejo sanitário, que consiste basicamente em remover e dar o destino adequado aos 

resíduos alimentares e dejetos dos animais, controlar vazamentos e drenar o terreno a 

fim de evitar empoçamentos, reduzir a quantidade de vinhaça que é distribuída por 

hectare, escarificar o solo, para que a palhada seja incorporada. Ou seja, medidas que 

aumentem a absorção da vinhaça pelo solo e diminuir a umidade, gerando assim um 

ambiente menos favorável às moscas. 

Uma das novas maneiras de se reutilizar a vinhaça é gerar biogás a partir da sua 

digestão anaeróbia em reatores de alto desempenho. Contudo, a combustão do biogás 

para comprovação da produção de gás metano até então não foi possível, provavelmente 

pela presença de outros gases na mistura e a baixa quantidade de metano produzido, 

como foi comprovada em pesquisa de Costa (2014b), evitando assim os efeitos 

ambientais e sociais mencionados. 

Diante desses pressupostos, compreendemos que a expansão do 

agrohidronegócio canavieiro possui novos mecanismos de acumulação por espoliação a 
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partir do discurso ambiental de energia limpa e de selos ambientais e da apropriação da 

água, como novo elemento que potencializa sua expansão. Como consequência, provoca 

efeitos socioespaciais em sua expansão e territorialização. 

Assim, é perceptível que o fator essencial para o cultivo da cana de açúcar é a 

disponibilidade hídrica, que cada vez está sendo mais disputada, principalmente no 

estado de Goiás, unidade federativa com a seca de alguns rios nos últimos anos. 
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CAPÍTULO 3 – EFEITOS SOCIOESPACIAIS DA ACUMULAÇÃO POR 

ESPOLIAÇÃO: agrotóxicos e diminuição na produção de alimentos 

 

“Ó donos do agrobiz, ó reis do agronegócio 

Ó produtores de alimento com veneno 

Vocês que aumentam todo ano sua posse 

E que poluem cada palmo de terreno 

E que possuem cada qual um latifúndio 

E que destratam e destroem o ambiente” 

(Reis do Agronegócio - Chico César) 

 

 

De acordo com Harvey (2004) a acumulação por espoliação pode ser aqui 

interpretada como o custo necessário de uma ruptura bem sucedida rumo ao 

desenvolvimento capitalista com o forte apoio do Estado. 

Assim, por meio dos novos mecanismos de acumulação por espoliação, seja a 

utilização de conceitos que mercantilizam a natureza, conhecidos como Capitalismo 

Verde, como associar determinados cultivos com nomenclaturas tais quais energia 

limpa ou instrumentos como o crédito de carbono ou pela apropriação da água pelo 

agrohidronegócio canavieiro, compreendemos que a expansão da produção de 

agrocombustíveis vem produzindo efeitos socioambientais, como, por exemplo, os 

agravos à saúde humana e à natureza, contaminação da água, e a diminuição da 

produção de alimentos. 

Primeiramente dissertaremos sobre os agravos à saúde humana e à natureza pelo 

uso intenso de agrotóxicos que a agricultura comercial proporciona à sociedade como 

um todo, tanto trabalhadores rurais quanto consumidores. 

 

3.1 USO DE AGROTÓXICOS 

Substâncias químicas cuja finalidade de controle de pragas e doenças em 

plantações têm registros entre os escritos gregos e romanos há mais de 3.000 anos. No 

Brasil, a introdução do uso intensivo dos agrotóxicos34 industrializados foi incentivada 

                                                 

34 Agrotóxicos podem ser definidos, através da Lei Federal N. 7.802 de 11 de julho de 1989, 

regulamentada através do Decreto 98.816, no seu Artigo 2º, Inciso I, da seguinte forma “Os produtos e os 

componentes de processos físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso nos setores de produção, 

armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas nativas ou 
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pela Revolução Verde, pacote tecnológico que visava ao aumento da produção e 

produtividade por meio do uso de agrotóxicos e outros insumos industrializados bem 

como da mecanização em larga escala.  

Esse fator de produção tinha seus gastos pré-estabelecidos nos financiamentos 

estatais (30% dos recursos financeiros deveriam ser gastos em inseticidas e 20% em 

herbicidas). Nesse contexto, o objetivo era promover a modernização do território35 

mediante a modernização do campo (agroindustrialização) para garantir o aumento da 

produção e da produtividade, sem considerar os riscos ao ambiente e à saúde humana. 

O efeito do uso de agrotóxicos sobre a saúde humana é um problema que tem 

merecido a atenção da comunidade científica em todo o mundo, sobretudo nos países 

emergentes, nos quais se observa o maior número de mortes decorrentes da exposição 

humana a esses agentes. Isso porque pacotes teconológicos continuam a ser impostos, 

sem se considerar as condições edafoclimáticas, os processos históricos de usos do solo 

e da água e os saberes-fazeres das populações. 

Segundo Alves Filho (2002), o aumento dos problemas relacionados ao uso dos 

agrotóxicos agrícolas levou à criação da Lei dos Agrotóxicos, em 1989, a partir das 

demandas apresentadas pelo Ministério da Saúde. Foi implantado então um sistema de 

controle de informações toxicológicas para a investigação dos acidentes com 

agrotóxicos utilizando fichas de notificação e atendimento. Esse monitoramento tem por 

objetivo expor a situação das intoxicações por agrotóxicos e delimitar os campos de 

atuação dos governos, a fim de reduzir o número de acidentes. 

A ANVISA (2012) identificou que a taxa de crescimento do mercado brasileiro 

de agrotóxicos no período de dez anos (2000 a 2010) foi de 190%, enquanto no 

mercado mundial foi de 93% nesse mesmo período. E os agrotóxicos não atingem 

somente os seres humanos. Há tempos se estabeleceu a discussão sobre a diminuição 

                                                                                                                                               

implantadas e de outros ecossistemas e também em ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja 

finalidade seja alterar a composição da flora e da fauna, a fim de preservá-la da ação danosa de seres 

vivos considerados nocivos, bem como substâncias e produtos empregados como desfolhantes, 

dessecantes, estimuladores e inibidores do crescimento.” Poderia conter também a ação danosa que causa 

ao ambiente e a saúde humana e anima também. 
35 Segundo Castilho (2016) a modernização não é apenas agrícola, agrária ou urbana (para não dizer 

industrial), nem se restringe a algumas regiões. Ela é territorial porque os processos que dela derivam tem 

uma característica essencialmente política e, por meio das redes e da atuação de grupos sociais, atinge 

diferentes áreas de maneira integral, sejam elas urbanas ou rurais, no intuito de atender aos interesses de 

diferentes frações da classe dominante, sendo, portanto, uma modernização excludente, cujos meios e 

aspectos mais diretamente relacionados à exclusão (inclusão marginal) são pouco estudados. 
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das abelhas, devido ao uso intensivo de agrotóxico e suas consequências para a 

diminuição da reprodução as flores, pois são elas que auxiliam na reprodução da flora. 

Segundo o Censo Agropecuário de 2006 (IBGE, 2010), havia 1,5 milhão de 

estabelecimentos agropecuários que utilizavam agrotóxicos, passando para 1,8 milhão 

em 2017 (IBGE, 2017a), um aumento de 17% desse total. Entretanto, ainda possuímos 

64% de estabelecimentos agropecuários que não utilizam agrotóxicos.  

Ressalvamos aqui que com a tramitação acelerada do Projeto de Lei n. 6299/02, 

sobre a regulamentação dos agrotóxicos, pode haver uma acelerada expansão do número 

de estabelecimentos agropecuários que utilizam agrotóxicos, em dosagem e quantidade 

de princípios ativos ainda maiores. 

Recentemente ocorreram dois casos de morte de grande quantidade de abelhas 

em dois municípios do estado de São Paulo devido à dispersão aérea de agrotóxicos em 

lavouras de cana-de-açúcar. A primeira contaminação em massa se deu em janeiro de 

2017 no município de Porto Ferreira/SP (região de Ribeirão Preto/SP) com a morte de 

cerca de dez (10) milhões de abelhas; e no município de Araras-SP (região de 

Piracicaba/SP), um mês mais tarde, com a morte de cerca de dois (2) milhões de abelhas 

em um espaço de três meses. Nesse caso, sempre que percebeu a contaminação, o 

apicultor conduziu um boletim de ocorrência e avisou a agroindústria, o que demonstra 

a omissão do Poder Público e a despreocupação da agroindústria (G1, 2017).  Há a 

necessidade de acrescentar que a área de pulverização mais próxima desse último 

apicultor é de onze quilômetros, assim, a dispersão dessas partículas percorre no 

mínimo 10 quilômetros de distância, podendo certamente atingir centros urbanos. 

Ao estudar o Município de Lucas do Rio Verde/MT, o Professor Wanderlei 

Pignati (Universidade Federal do Mato Grosso – UFMT) constatou índices alarmantes 

de contaminação por agrotóxico, atingindo inclusive o leite materno em mulheres do 

município, ressaltando que nenhuma delas atuava diretamente na agricultura (PIGNATI 

et al., 2007). 

A comprovação da eficiência agronômica dos agrotóxicos é de fácil obtenção, já 

que o usuário consegue observá-la na lavoura ou no ambiente urbano, no qual houve 

aplicação do composto químico e verificar sua ação esperada e descrita nos rótulos. O 

problema é saber qual o grau de risco que tais produtos acarretam à saúde dos seres 

humanos e o impacto/destruição que provocam no ambiente. A ação dos agrotóxicos 

geralmente não consegue ser seletiva a ponto de extirpar apenas o que se pretende e, na 



133 

 

maioria das vezes, o extermínio se dá em várias outras classes de componentes da fauna 

e da flora existentes no local da aplicação (ARRUDA, 2008). 

De acordo com estudos de Nishiyama (2003), devido à sua alta atividade 

biológica e persistência no ambiente, os agrotóxicos podem causar efeitos indesejáveis à 

saúde humana e à natureza. Seu manuseio inadequado pode resultar em intoxicações 

agudas e às vezes em efeitos de longo prazo (intoxicações crônicas) causados pela 

exposição a agrotóxicos. Dessa forma, a intoxicação por agrotóxicos pode ser 

considerada um problema de saúde pública mundial que envolve principalmente os 

países emergentes, nos quais o agrohidronegócio age de forma indiscriminada, quase 

sempre burlando a legislação ambiental. 

Algumas pesquisas relatam a não utilização dos Equipamentos de Proteção 

Individual/EPI pelos agricultores, como em Nova Friburgo/RJ (ARAUJO, et al., 2007). 

Esse estudo demostrou que cerca de 70% dos entrevistados não fazem uso de tais 

equipamentos, o que facilita ainda mais a intoxicação desses agricultores/trabalhadores. 

Ao contrário do que acontece com as intoxicações agudas, é muito difícil 

estabelecer as relações de causa e efeito aos envenenamentos crônicos, isto é, para as 

manifestações mórbidas que surgem meses ou anos após a exposição continuada e 

frequente a pequenas doses de pesticidas. 

A situação torna-se ainda mais complexa pelo grande número de marcas 

comerciais com distintos princípios ativos, que não são de conhecimento habitual dos 

médicos. Nesses casos, é indispensável que o médico possa contar com os serviços de 

um CIT, que responda com rapidez sobre a composição química de um produto 

incriminado como responsável pelo caso e forneça especificações para diagnóstico, 

indicações sobre antídotos ou outros medicamentos e prognóstico. 

Desse modo, a coleta de dados para esta pesquisa foi conduzida por meio de 

visitas técnicas a Biblioteca do CIT/GO. Foram sistematizados dados do período de 

2005 a 2015, das fichas de notificação de intoxicação por agente tóxico/agrotóxico 

agrícola (ANEXO II) que o CIT/GO armazena. O CIT/GO está lotado na 

Superintendência de Vigilância Sanitária e Ambiental – SUVISA de Goiás e o acesso 

aos dados foi permitido após aprovação do Secretário de Saúde do Estado de Goiás 

(ANEXO III). As fichas do ano de 2016 ainda não estavam disponíveis por 

procedimentos operacionais de recebimento e tratamento das queixas e/ou denúncias 

acerca das ocorrências com medicamentos. 
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3.1.1 Banco de Dados 

O Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológica (SINITOX ou 

SINAVISA), criado em 1980 pelo Ministério da Saúde, com sede na Fundação Oswaldo 

Cruz/FIOCRUZ, tem como principal atividade coordenar o processo de coleta, 

compilação, análise e divulgação dos casos de intoxicação humana no país, pela Sistema 

Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas/SINITOX (LITOVITZ et al., 1997). 

Sua criação almeja ao abastecimento de um sistema próprio de informação e 

documentação em toxicologia e farmacologia de abrangência nacional, de maneira que a 

prioridade do estado seja alcançar dados no que diz respeito a medicamentos e agentes 

tóxicos e seus correlatos para que o profissional da saúde pública e as populações de 

modo geral possam ter acesso às mais diversas formas de uso e proteção contra 

intoxicações (BRASIL, 2007a). 

 Os CITs funcionam em regime de plantão permanente, todos os dias do ano. Sua 

principal atividade é a apresentação de informações aos profissionais de saúde, as 

instituições hospitalares e a sociedade civil, via plantonistas supervisionados e pelo 

corpo técnico do CIT, por meio de telefone, com preenchimento de ficha de notificação 

(FIOCRUZ, 1996). 

No estado de Goiás, o CIT/GO foi fundado em 1986 a partir da necessidade de 

um serviço especializado capaz de prestar informações relacionadas a agentes tóxicos 

existentes no meio. O Plantão de Atendimento do CIT/GO promove um direcionamento 

resolutivo ao atendimento do paciente, diminuindo com isso sua vulnerabilidade e a 

fragilidade do sistema de saúde frente aos casos suspeitos de intoxicação. Entretanto, 

falta atender às demandas de trabalho para com os intoxicados, ou seja, 

encaminhamentos para psicólogo ou assistente social, por exemplo, quando a 

intoxicação é por tentativa de suicídio. 

O protocolo de conduta clínica prevê o pós-atendimento por meio de ligações 

telefônicas para averiguar o quadro evolutivo do intoxicado, a posologia e os efeitos das 

medicações prescritas. Esse acompanhamento, conforme estabelecido nos referidos 

protocolos, deve ser conduzido até a total melhora do paciente. 

Os registros de intoxicação do CIT/GO são repassados ao Sistema Nacional de 

Informações Tóxico-Farmacológicas/SINITOX por meio de planilhas eletrônicas, que, 

por sua vez, é responsável pelo armazenamento e a disponibilização das informações 

em anuários. Os municípios repassam fichas de notificação para o CIT/GO e também 
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ficam responsáveis por disponibilizar tais informações de intoxicação para o SINITOX, 

mas essas fichas geralmente demoram a ser repassadas ou às vezes não são 

digitalizadas. 

Desse modo, a melhor forma de se analisar as intoxicações de um estado ou 

municípios inseridos nessa unidade federativa é buscar as fichas de notificação de 

intoxicação armazenadas nos Centro de Informações Toxicológicas instalados nas 

Superintendências de Vigilância Sanitária estaduais, como o SINITOX orienta em seu 

próprio site36. 

Como em muitos outros casos de notificação compulsória de determinados fatos 

aos órgãos estatais, há uma subnotificação dos casos de contaminação por agrotóxicos, 

ou seja, o número de intoxicações registrado no CIT/GO é muito menor que aquele que 

ocorre nas atividades agrícolas. Segundo Pires et al., (2005), a subnotificação, nesse 

caso, é da ordem de 1 para 50, ou seja, para cada caso notificado há 50 não notificados. 

Ainda assim, os dados disponíveis são alarmantes e necessitam ser considerados e 

informados à população para que medidas de proteção ao ambiente e à saúde humana 

sejam tomadas com urgência. 

Para a elaboração dos mapas de intoxicação por agrotóxico agrícola e da relação 

entre população e casos de intoxicação no estado de Goiás, foram utilizadas 

informações disponibilizadas pelo Sistema Estadual de Geoinformação de Goiás – 

SIEG e shapefiles criados a partir dos dados obtidos. Os dados de produção agrícola se 

referem aos anos de 2005, 2010 e 2015, disponibilizados pelo Instituto Mauro Borges 

(Instituto de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos do Estado de Goiás). O software 

utilizado para a elaboração dos mapas foi o ArcGis. 

 

3.1.2 Análise dos dados de contaminação por agrotóxico 

Adiante, pretende-se espacializar as contaminações mostrando as relações 

perigosas do agrohidronegócio canavieiro em Goiás com o ambiente e a saúde a partir 

da superposição entre agroindústrias canavieiras e os maiores índices de intoxicação. 

Na Prefeitura Municipal de Quirinópolis foram entrevistados o Secretário de 

Comércio e Indústria, Alex Gomes, e o Secretário de Agricultura, João Batista. Este 

último nos relatou que há um choque entre a Secretaria de Agricultura e a Secretaria 

                                                 

36 http://sinitox.icict.fiocruz.br/dados-nacionais 
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Meio Ambiente e a agroindústria quanto às questões ambientais, pois na bacia de 

captação do rio das Pedras, que abastece o município de Quirinópolis, há presença de 

cultivo de cana-de-açúcar (da Agroindústria Boa Vista) nas duas margens e ocorre a 

dispersão de agrotóxicos via avião. Porém, até o momento não houve nenhuma 

autuação jurídica pela falta de provas. 

Este trabalho será de mapeamento das notificações por intoxicações, mas 

certamente uma investigação mais rigorosa por meio de análise da água e de solo seria 

mais eficaz no auxílio à Prefeitura de Quirinópolis ou Ministério Público do Estado de 

Goiás. 

 

Distribuição espacial das intoxicações por agrotóxicos em Goiás 

Os dados coletados no CIT/GO nas fichas de notificação de intoxicações por 

agrotóxicos entre 2005 e 2015 foram localizados nesta pesquisa espacialmente em 

Goiás. A partir do mapa37 (Figura 20) foi possível identificar as regiões do estado de 

Goiás que apresentam uma maior concentração de casos de intoxicação, buscando 

compreender os fenômenos por detrás dos discursos e ações que tornaram Goiás o 

celeiro agrícola brasileiro. 

                                                 

37 Na elaboração deste mapa, como também na discussão da questão, foram importantes os trabalhos de 

Larissa Mies Bombardi em “Pequeno Ensaio Cartográfico sobre o Uso de Agrotóxicos no Brasil” 

(BOMBARDI, 2016) e em “Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União 

Europeia” (BOMBARDI, 2017). 
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Figura 20 - Mapa de intoxicação por agrotóxico de uso agrícola por município no estado de Goiás (2005-2015) 

 
Fonte: CIT/ SUVISA (2016) 
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A Figura 20 mostra que a concentração dos casos de intoxicação por agrotóxicos 

ocorre nas áreas mais densamente ocupadas pelo agrohidronegócio canavieiro, como as 

regiões Sudeste, Sudoeste e Centro-Norte do Estado de Goiás, além da região do 

entorno do Distrito Federal. Portanto, é possível estabelecer a relação entre 

agrohidronegócio canavieiro e contaminação por agrotóxicos de uso agrícola, bem 

como outras commodities agrícolas (como soja e milho) o que se dá devido à quantidade 

desses produtos empregada nas grandes lavouras de commodities.  

Houve 2.987 intoxicações notificadas no estado de Goiás durante o intervalo de 

tempo de 2005 a 2015, com maior incidência nos municípios conhecidos pela presença 

do agrohidronegócio, como são os casos de Jataí (304 intoxicações), Goiânia (249), Rio 

Verde (157), Anápolis (155), Formosa (114), Acreúna (106), Goiatuba (104), Aparecida 

de Goiânia (64), Mineiros (56) e Montividiu (46).  

Porém, esses dados podem camuflar a realidade, pois é importante considerar 

não só a quantidade de intoxicações, mas também o tamanho da população de cada 

município. Desse modo, deve-se estabelecer a relação entre o número de intoxicações e 

a população dos municípios (Quadro 5). 
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Quadro 5 - Relação entre o número de intoxicações e a população dos municípios (2015) em Goiás 

Município Intoxicações Habitantes 
Relação 

Int./hab 

 

Município Intoxicações Habitantes 
Relação 

Int./hab 

Aporé 25 4077 163,08 Maurilândia 23 12956 563,30 

Panamá 16 2722 170,13 
São Miguel do 

Passa Quatro 
7 3987 569,57 

Acreúna 106 21730 205,00 
Ouro Verde de 

Goiás 
7 4016 573,71 

Perolândia 15 3105 207,00 Vicentinópolis 14 8171 583,64 

Montividiu 46 12101 263,07 Barro Alto 17 10031 590,06 

Aparecida do 

Rio Doce 
9 2510 278,89 Turvânia 8 4857 607,13 

Jataí 304 95998 315,78 
Santo Antônio 

de Goiás 
9 5527 614,11 

Paraúna 34 11199 329,38 Piracanjuba 39 24772 635,18 

Gameleira de 

Goiás 
11 3664 333,09 Cabeceiras 12 7829 652,42 

Moiporá 5 1704 340,80 São Patrício 3 2062 687,33 

Santa Isabel 11 3836 348,73 Davinópolis 3 2126 708,67 

Cachoeira de 

Goiás 
4 1425 356,25 Lagoa Santa 2 1435 717,50 

Goianápolis 29 11024 380,14 Castelândia 5 3642 728,40 

Serranópolis 21 8147 387,95 
Ipiranga de 

Goiás 
4 2940 735,00 

Itarumã 16 6853 428,31 
Terezópolis de 

Goiás 
10 7389 738,90 

Porteirão 8 3670 458,75 Campinaçu 5 3743 748,60 

Leopoldo de 

Bulhões 
17 8167 480,41 Aragoiânia 12 9444 787,00 

Ivolândia 5 2601 520,20 Rianápolis 6 4788 798,00 

Santo Antônio 

da Barra 
9 4714 523,78 

São João da 

Paraúna 
2 1597 798,50 

Santa Rita do 

Novo Destino 
6 3331 555,17 Itajá 6 4961 826,83 

Fonte: CIT/ SUVISA (2016); IBGE (2017b) 

Organização: Autor, 2018 

 

Dentre os municípios com as maiores taxas de intoxicação por habitante, estão 

Aporé, com 01 intoxicação para cada 163 habitantes; Acreúna, com 01 intoxicação para 

cada 205 habitantes; Montividiu, com 01 intoxicação para cada 263 habitantes; Jataí, 

com 01 intoxicação para cada 315 habitantes; Goiatuba, com 01 intoxicação para cada 

328 habitantes, e Paraúna, com 01 intoxicação para cada 329 habitantes.  

Desse modo, foi elaborado outro mapa (Figura 21), que traz a relação entre o 

número de notificação de intoxicações por 100.000 habitantes (utilizando a estimativa 

populacional dos municípios, de acordo com o IBGE (2017b) de cada município).  

Conforme o mapa da relação entre população total e casos de intoxicação por 

agrotóxico (Figura 21) de cada município em Goiás, destacam-se Aporé, Panamá, 

Acreúna, Perolândia, Montividiu e Aparecida do Rio Doce, apesar de apresentarem 

menor quantidade de notificações por intoxicação do que municípios como Jataí.  
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Segundo dados do Sindicato Nacional das Indústrias de Defensivos Agrícolas – 

SINDAG (2011) e projeção do Ministério da Agricultura (THEISEN, 2017), no Brasil a 

soja ocupa o primeiro lugar em consumo de agrotóxicos: 40% do volume total de 

herbicidas, inseticidas, fungicidas e acaricidas. Em segundo lugar está o milho, com 

15%, seguido da cana-de-açúcar com 10%.  
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Figura 21 - Mapa da relação entre população e casos de intoxicação por agrotóxico de uso agrícola nos municípios do estado de Goiás (2005-2015) 

 

Fonte: CIT/ SUVISA (2016) 
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Desse modo, pode-se pensar que as intoxicações provenientes do cultivo de 

cana-de-açúcar são pequenas, porém, não devem ser desprezadas, pois apesar de grande 

parte das fichas não apresentar o local da contaminação ou o cultivo no qual o agente 

intoxicante foi utilizado, algumas continham a Agroindústria específica como local do 

incidente, como nas contaminações de funcionários da Agroindústria Centroeste (Grupo 

Raízen) em Jataí, em Itumbiara na Agroindústria Panorama (Grupo Vale do Verdão) e 

Agroindústria Goiasa (Grupo Construcap) em Goiatuba. Sem falar nos casos sem 

identificação, já que obviamente as agroindústrias desejam omitir tais ocorrências.  

Para melhor compreendermos a relação entre a intoxicação por agrotóxico e os 

diferentes cultivos, podemos observar que ocorrem mais casos de intoxicações por 

agrotóxico onde há a predominância de determinado monocultivo. 

No caso da cana-de-açúcar, há um predomínio inicial (2005) do seu cultivo na 

Mesorregião Centro de Goiás e uma posterior (2010) expansão para a Mesorregião Sul 

Goiano. Em 2006, foi lançado e implementado o Plano Nacional de Agroenergia 

(2006/2011), que favoreceu o aumento do cultivo de cana-de-açúcar no estado. 

Em 2005, o cultivo de soja concentrava-se no Sul do estado, com alguns núcleos 

no Norte e Leste. Em 2010, a distribuição permanece praticamente a mesma, mas a 

quantidade de hectares plantados aumenta. Já em 2015, a produção avança para o Norte, 

enquanto o agrohidronegócio canavieiro se expande na Mesorregião Sul Goiano. 

As áreas que apresentam a maior quantidade de plantação de soja são as mesmas 

onde há grande quantidade de notificações por intoxicação, como Jataí e Rio Verde, o 

que evidencia uma relação direta entre agronegócio e intoxicação por agrotóxicos. 

Já o cultivo do milho, tanto em 2005 quanto em 2010, permanece concentrado 

nas Mesorregiões do Sul Goiano e Leste de Goiás, sem grande alteração na sua 

produção ao longo do tempo. Porém, em 2015, a Mesorregião Noroeste de Goiás 

apresenta uma diminuição na produção do milho. 

Para melhor se compreender a relação entre a quantidade de casos de 

intoxicações e os diferentes cultivos no estado de Goiás, foi elaborada a Tabela 6, 

contendo as áreas plantadas com cada cultura nos municípios e os números de 

intoxicação.  

As áreas plantadas com cada cultura nos municípios e os números de intoxicação 

nos permite compreender a relação entre a quantidade de casos de intoxicações e os 

diferentes cultivos no estado de Goiás pode ser melhor alcançada (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Área plantada com cana, soja e milho nos municípios com maiores casos de intoxicação por 

habitante do estado de Goiás (2015) 

Municípios Área de Cana (ha) Área de Soja (ha) Área de Milho (ha) 

Notificações de 

Intoxicação 

Aporé 17.700 4.000 11.000 25 

Panamá 4.250 5.000 1.100 16 

Acreúna 26.700 50.000 11.000 106 

Perolândia 7.000 55.000 36.000 15 

Montividiu 7.400 125.000 85.800 46 

Aparecida do Rio 

Doce 
----- 1.000 100 9 

Jataí 180 285.000 219.000 304 

Paraúna 14.500 103.500 40.800 34 

Gameleira de Goiás ----- 50.000 6.800 11 

Moiporá ----- 500 ------ 5 

GOIÁS 911.847 3.263.118 1.409.102 2987 

Fonte: Produção Agrícola Municipal – IBGE (2016) 

 

O consumo de agrotóxicos é maior nos municípios com maiores áreas plantadas 

com soja e isso leva esses municípios a terem maior número de notificações de 

intoxicação por agrotóxico. Embora considerando-se também as áreas plantadas com 

cana-de-açúcar e milho, a ordem das notificações possa variar um pouco. 

Em recente pesquisa, Acayaba (2017) identificou que rios do município de 

Araraquara-SP apresentam contaminantes agrotóxicos usados na cultura da cana-de-

açúcar, sendo sete herbicidas (simazina, atrazina, ametrina, clomazona, diuron, 

hexazinona e tebutiuron) e dois inseticidas (carbofurano e imidacloprido).  Segundo 

Acayaba (2017) muitos dos compostos registrados para uso no cultivo de cana-de-

açúcar são neurotóxicos, e possuem efeito negativo para a reprodução e/ou 

desenvolvimento, bem como são carcinogênicos ou possuem potencial de 

carcinogenicidade, ou seja, capacidade de influenciar no surgimento de diferentes tipos 

de câncer. 

Com o início em junho de 2017 do cultivo de cana-de-açúcar transgênica, 

possivelmente a quantidade de agrotóxicos utilizados nesse setor aumentará, tendo 

ainda maior impacto sobre o ambiente e os seres vivos. 

 Com o adequado preenchimento de todos os dados da ficha de notificação de 

intoxicação poderia se saber, por exemplo, dados como o local da intoxicação (empresa) 

e a cultura do local de intoxicação, porém, cerca de 60% das fichas estão preenchidas 
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apenas as questões essenciais como nome, idade, data da intoxicação, município, tipo de 

agente, circunstância da intoxicação e evolução do caso.  

 Aqui vale ressaltar que as leis brasileiras quanto à utilização e aos limites de 

resíduos são muito mais permissíveis que, por exemplo, a União Europeia – EU. É o 

caso dos limites máximos de resíduos em alimentos como o glifosato (herbicida) na 

soja, cujo limite no Brasil é cerca de 200 vezes maior que na UE, como a Malationa, 

inseticida/acaricida utilizada no feijão, cujo limite no Brasil é 400 vezes maior do que 

na UE. Já quanto ao limite máximo de resíduos em água potável, tal diferença é muito 

maior, como no caso do 2,4-D (herbicida) 300 vezes maior no Brasil, do Diuron 

(herbicida) 900 vezes maior no Brasil do que na UE, e o mais expressivo, que é o caso 

do Glifosato (herbicida), 5000 vezes maior no Brasil (BOMBARDI, 2017). 

 

Intoxicação por diferentes tipos de agrotóxicos e agentes intoxicantes 

Os agrotóxicos podem ser classificados de diferentes formas: segundo a espécie 

de praga que se deseja controlar (inseticidas, herbicidas ou fungicidas, dentre outros); 

conforme o grupo químico a que pertencem (organofosforados, carbamatos, 

organoclorados, piretóides, bipiridílicos e mercuriais, dentre outros); conforme a 

toxicidade aguda (classe I, II, III, IV – de acordo com a DL50); de acordo com a  

carcinogênese (grupo 1, 2ª, 2B e 3), e segundo o tipo de formulação (solventes, 

aderentes, umectantes etc.) ou apresentação (líquido, pó ou granulado). 

Os inseticidas são substâncias destinadas ao controle de insetos que causam 

danos as lavouras ou fazem parte da cadeia epidemiológica de doenças infecto 

contagiosas. Já os herbicidas são substâncias destinadas ao controle de ervas daninhas 

que prejudicam o desenvolvimento das lavouras. E, finalmente, os fungicidas são 

substâncias destinadas ao combate de fungos que atacam, principalmente, as culturas de 

inverno. 

Na Tabela 7 pode-se observar uma maior incidência de intoxicação por 

inseticidas e herbicidas em Goiás bem como uma ocorrência mínima de intoxicação por 

fungicida. 
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Tabela 7 - Quantidade de pacientes intoxicados por tipo de agrotóxico em Goiás (2005-2015) 
 

Inseticida Herbicida Formicida Ignorado Fungicida Raticida Carrapaticida 

2005 112 61 76 51 6 8 4 

2006 84 75 53 43 3 2 7 

2007 57 63 47 10 6 2 3 

2008 72 77 43 45 7 2 1 

2009 65 90 34 45 15 3 6 

2010 62 87 48 73 18 0 3 

2011 48 70 30 50 19 1 1 

2012 82 142 29 34 5 0 0 

2013 130 147 25 31 9 1 2 

2014 86 150 30 52 16 2 0 

2015 64 112 16 23 11 0 0 

TOTAL 862 1074 431 457 115 21 27 

Fonte: CIT/SUVISA (2016) 

 

Pode-se observar também que de 2005 a 2015 houve um aumento no número de 

notificações de intoxicação por herbicidas, sendo que consequentemente deve ter 

ocorrido uma utilização mais elevada desse tipo de agrotóxico. De acordo com 

pesquisas disponíveis no “Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos 

agrotóxicos na saúde” (CARNEIRO et al., 2015), a introdução de transgênicos 

tolerantes a herbicidas nas lavouras brasileiras, que alcançam cerca de 50% dos 74 

milhões de hectares cultivados no Brasil (IBGE, 2010), provocou um aumento do uso 

desse agrotóxico. 

Segundo o mesmo Dossiê ABRASCO (CARNEIRO et al., 2015), 93% da área 

cultivada com milho, soja e algodão são de sementes transgênicas. A cana-de-açúcar 

não possuía variedades transgênicas até 2016, porém, foi aprovado em junho pela 

Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio o plantio de cana-de-açúcar 

transgênica. Dessa forma, a utilização e a consequente intoxicação por herbicida tendem 

a aumentar necessitando assim de monitoramento e pesquisas mais aprofundadas. 

Conforme as fichas investigadas, há uma incidência de intoxicação por produtos 

ignorados, o que se deve ao preenchimento das fichas de forma errada e principalmente 

ao fato de pessoas intoxicadas desconhecerem o agrotóxico com que foram 

contaminadas. Isso exige de imediato capacitação dos servidores que lidam com o 

assunto e maciças campanhas educativas para os consumidores e trabalhadores que 

manuseiam esses produtos. 
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A Tabela 8 destaca os agrotóxicos que mais causaram intoxicação no período 

entre 2005 e 2015 no estado de Goiás. Em primeiro está o Roundup (Glifosato) com 

725 casos, seguido do Furadan (Carbofuran) com 337 casos, o 2,4-D 

(Diclorofenociacético) com 116 casos, o Regent (Fenil-pirazol) com 64 casos, o Aldrin 

(Organoclorado) com 51 casos e o Furazin (Carbamato) com 34 casos. 

 

Tabela 8 - Os cinco agrotóxicos que mais ocasionaram intoxicações em Goiás (2005-2015) 
 

1º 2º 3º 4º 5º 

2005 Furadan Roundup Aldrin 2,4-D K-Othrine 

2006 Roundup Furadan 2,4-D Furazin Tamaron 

2007 Roundup Furadan 2,4-D Aldrin Regent 

2008 Roundup Furadan Tamaron Aldrin Furazin 

2009 Roundup Furadan 2,4-D Furazin Aldrin 

2010 Roundup Furadan Captan Furazin Volcane 

2011 Roundup Furadan 2,4-D Aldrin Standak 

2012 Roundup Furadan Regent 2,4-D Aldrin 

2013 Roundup Regent Furadan 2,4-D Ampligo 

2014 Roundup Furadan 2,4-D Regent Lannate 

2015 Roundup Furadan 2,4-D Regent Fipronil 

Fonte: CIT/SUVISA (2016) 

 

Uma pesquisa de Samsel; Seneff (2013) envolveu testes que apontam que o 

glifosato, princípio ativo do Roundup, causará 50% do autismo em crianças até 2025, 

bem como outras doenças modernas, como depressão, infertilidade, mal de Alzheimer, 

câncer e doenças cardíacas. O Guia de Prevenção, Notificação e Tratamento das 

Intoxicações por Agrotóxicos (MATO GROSSO DO SUL, 2013) aponta que os 

agrotóxicos com o princípio ativo Carbamato, como o Furazin, e com o Carbofuran, 

como o Furadam, podem provocar edema pulmonar, depressão, paralisia respiratória, 

perda de memória e até dificuldade motora nos intoxicados. Já os inseticidas 

organoclorados, como o Aldrin, podem provocar vertigem, opacificação da córnea, 

insuficiência respiratória, atrofia testicular e a consequente infertilidade e câncer. E os 

ácidos 2,4-Diclorofenociacético (2,4-D) causam desde irritação nos olhos e mucosas até 

parada cardiorrespiratória. 

Pesquisas recentes no Ceará indicam que houve uma precocidade na puberdade 

em bebês, com o crescimento de mamas em bebê de um ano e 6 meses, creditando tal 

efeito ao uso de agrotóxicos (REPÓRTER BRASIL, 2018). 
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Circunstância da intoxicação 

A contaminação por agrotóxicos pode ocorrer a partir do contato com a pele, 

mucosas, pela respiração ou ainda por sua ingestão ou de alimentos a eles expostos, 

como nos diversos casos apresentados no Dossiê da Associação Brasileira de Saúde 

Coletiva – ABRASCO (CARNEIRO et al., 2015) sobre os impactos dos agrotóxicos na 

saúde humana. A intoxicação pode acontecer de forma ocupacional, acidental ou 

intencional (suicídio ou homicídio). 

Grupos de profissionais que têm contato com agrotóxicos, como camponeses, 

funcionários de empresas rurais e até agentes públicos, por exemplo, que fazem a 

aspersão de veneno para combater o Aedes aegypti, podem sofrer intoxicação 

ocupacional durante a preparação do produto e/ou a aplicação e/ou devido à entrada nas 

lavouras após a sua aplicação. Nas aplicações aéreas, os pilotos agrícolas e seus 

auxiliares também são considerados grupo de risco. 

Para Sobreira; Adissi (2003), uma das causas do aumento do número de casos de 

intoxicação é a utilização de agrotóxicos em larga escala, tendo como consequência um 

grande número de mortes e doenças de trabalhadores que inadvertidamente tiveram 

contato com o produto. Todavia, os agrotóxicos não atingem só a natureza e a saúde de 

indivíduos ou grupos específicos, já que seus resíduos podem ser ingeridos por meio de 

alimentos e da água, sendo ainda potencialmente tóxicos aos seres humanos. 

Pignati et al., (2014) conduziu uma pesquisa sobre os impactos dos agrotóxicos 

na saúde, no trabalho e no ambiente em municípios brasileiros, mostrou que, em média, 

a utilização de agrotóxicos no estado de Mato Grosso é de dez litros por hectare. É esse 

consumo exorbitante que faz com que o Brasil seja o campeão em consumo de 

agrotóxicos no mundo, o que consequentemente gera intoxicação do ambiente e da 

saúde da população. 

A intoxicação acidental pode ocorrer a partir das pessoas que entram em contato 

com os agrotóxicos em ambientes domésticos, como para repelir insetos ou na 

reutilização de frascos dos produtos ou por se confundirem as embalagens de 

agrotóxicos com as de outros produtos, o que ocorre principalmente com crianças e 

idosos. 

A intoxicação acidental pode ocorrer também pelo efeito da “deriva técnica”, 

que é o transporte pelo vento das partículas dos agrotóxicos aplicados em uma área para 

outras áreas, principalmente quando a aplicação é aérea, sendo que podem ser levadas a 
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uma distância de até 32 quilômetros da área de aplicação, segundo Pimentel (1995). 

Residências próximas às lavouras de cana-de-açúcar, soja ou milho são as mais 

afetadas. 

Na intoxicação intencional estão os casos nos quais os agrotóxicos são utilizados 

para se cometer suicídio e homicídio. A intoxicação para suicídio é a que apresenta os 

maiores índices de letalidade. Essa situação é grave e deve ser tratada cuidadosa e 

rigorosamente pela sociedade e pelo poder público como uma questão de saúde e de 

segurança.  

Na Tabela 9, podem-se verificar as principais circunstâncias de intoxicação 

humana por agrotóxicos em Goiás no período de 2005 a 2015. 

 

Tabela 9 - Circunstâncias de Intoxicação em Goiás (2005-2015) 

Fonte: CIT/SUVISA (2016) 

 

Em todas as formas de intoxicação é maior o número de homens que de 

mulheres, mas principalmente na ocupacional, pois a aplicação dos agrotóxicos é 

realizada predominantemente por trabalhadores do sexo masculino.  

Não obstante, há ainda a intoxicação crônica devido ao tempo de exposição aos 

agrotóxicos, o que provoca problemas imunológicos, hematológicos, hepáticos, 

neurológicos, má formações congênitas, tumores. Supõe-se que tais agravos à saúde 

podem concomitantemente acarretar depressão, o que pode elevar a ocorrência de 

suicídios. Tanto a depressão quanto outros transtornos psíquicos causados pela 

exposição a agrotóxicos se dão especialmente pela contaminação por organofosforados, 

 
Acidental Ocupacional Suicídio Homicídio Alimentação 

 
  H   M Total   H     M Total   H   M Total H M Total  H M Total 

2005 48 24 72 87 12 99 90 50 140 2 0 2 3 2 5 

2006 55 23 78 57 2 59 85 43 128 1 0 1 0 1 1 

2007 39 10 49 60 0 60 54 23 77 0 0 0 2 0 2 

2008 66 21 87 64 8 72 28 25 83 0 0 0 2 3 5 

2009 71 9 80 63 6 69 80 26 106 0 0 0 2 1 3 

2010 71 13 84 85 19 104 69 29 98 0 1 1 3 1 4 

2011 24 8 32 100 10 110 51 24 75 0 0 0 1 1 2 

2012 57 17 74 92 21 113 55 42 97 2 1 3 1 1 2 

2013 77 31 108 128 27 115 62 45 107 2 0 2 5 7 12 

2014 37 13 50 154 29 183 50 51 101 1 0 1 0 0 0 

2015 45 12 57 89 5 94 41 33 74 0 0 0 1 0 1 

TOTAL 590 181 771 979 139 1078 665 391 1086 8 2 10 20 17 37 
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embora não sejam estes os únicos causadores desse tipo de dano à saúde humana 

(ARAÚJO et al., 2007; MEYER, et al., 2007). 

Alguns estudos de caso realizados no Brasil indicam essa correlação de forma 

ainda preliminar, como é o caso do trabalho “Incidência de suicídios e uso de 

agrotóxicos por trabalhadores rurais em Luz-MG, Brasil” (MEYER, et al., 2007). Mas 

outros estudos, como o de Araújo et al., (2007), sobre a exposição de trabalhadores de 

Nova Friburgo-RJ a agrotóxicos, identificaram uma relação direta entre essa exposição 

e distúrbios psiquiátricos. 

 

Evidências científicas mostram que a exposição aos pesticidas pode levar a 

danos à saúde, muitas vezes irreversíveis, como o caso da neuropatia tardia 

por sobreexposição a organofosforados. As conseqüências neurotóxicas da 

exposição aguda por altas concentrações de pesticidas também estão bem 

estabelecidas, seja os efeitos muscarínicos, nicotínicos e no sistema nervoso 

central e periférico.  

A exposição também está associada a uma larga faixa de sintomas, bem 

como déficits significativos da performance neurocomportamental e 

anormalidades na função do sistema nervoso.  Foram também diagnosticados 

13 (12,8 %) quadros de neuropatia tardia e 29 (28,5%) quadros de síndrome 

neurocomportamental e distúrbios neuropsiquiátricos associados ao uso 

crônico de agrotóxicos. Os resultados apontam para a ocorrência de episódios 

recorrentes de sobre-exposição múltipla, a elevadas concentrações de 

diversos produtos químicos, com grave prejuízo para as funções vitais desses 

trabalhadores, especialmente por se encontrarem em uma faixa etária jovem 

(média = 35 ± 11anos) e período produtivo da vida. Estes dados demonstram 

a importância do monitoramento da múltipla exposição a agrotóxicos, uma 

cadeia de eventos de grande repercussão na saúde pública e para o meio 

ambiente (ARAÚJO et al., 2007). 

 

A pesquisa de Araújo et al., (2007) demonstra claramente que a intoxicação por 

agrotóxicos provoca danos severos à saúde mental e cardiovascular, além de alertar para 

a gravidade da múltipla exposição a agrotóxicos. Concorda-se com os autores que a 

intoxicação por agrotóxicos tem consequências não apenas para a saúde das pessoas, 

consideradas individualmente, mas também é um caso de saúde pública e de danos ao 

meio ambiente, que é um bem coletivo de uso comum. 

As intoxicações ocupacionais e acidentais, segundo dados do Censo 

Agropecuário de 2006 (IBGE, 2010) podem estar sendo provocadas porque parte dos 

trabalhadores rurais é analfabeta; em se tratando especificamente do estado de Goiás, 

são 51% de analfabetos. 

Embora não se possa considerar a priori que a baixa escolaridade signifique 

pouco conhecimento, certamente influencia esse cenário, mesmo porque a esses 

trabalhadores não restam muitas opções no mercado de trabalho. A conscientização 

sobre os perigos aos quais se está exposto também depende do saber adquirido fora da 
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escola. Há extenso e fecundo saber popular e tradicional (saberes-fazeres) entre os 

diferentes grupos de trabalhadores do campo, mas não exatamente em relação aos 

agrotóxicos, que são produtos recentes da civilização ocidental urbano-industrial.  

Outro fator importante nessa questão da contaminação por agrotóxicos é que a 

assistência técnica continua muito limitada, sendo praticada em apenas 22% dos 

estabelecimentos – aqueles cuja área média é de 228 hectares. O Censo Agropecuário de 

2006 (IBGE, 2010) mostra que mais da metade dos estabelecimentos nos quais houve 

utilização de agrotóxicos não recebeu orientação técnica (785 mil ou 56,3%). Já no 

Censo Agropecuário de 2017 (IBGE, 2017a), em cerca de 80% das propriedades rurais 

do país não há existência de qualquer tipo de assistência técnica. 

A forma de aplicação dos agrotóxicos nas lavouras também é um importante 

fator a ser considerado na análise das intoxicações. O pulverizador costal, por exemplo, 

é o equipamento de aplicação que apresenta maior potencial de exposição aos 

agrotóxicos e é utilizado em 973 mil estabelecimentos.  

O destino das embalagens vazias também é importante para a ocorrência ou não 

de contaminação. As embalagens vazias são queimadas ou enterradas em 358 mil 

estabelecimentos, o que é um descumprimento ao Decreto 4.074, de 4 de janeiro de 

2002 e à Resolução CONAMA 465 de 5 de dezembro de 2014, que dispõem sobre a 

destinação final das embalagens de agrotóxicos e obriga o consumidor a devolver as 

embalagens vazias ao estabelecimento comercial em que as adquiriu. Em 296 mil 

estabelecimentos os trabalhadores não utilizaram nenhum equipamento de proteção 

individual. Já nos estabelecimentos nos quais os trabalhadores fizeram uso de proteção, 

a maioria adotou apenas botas e chapéu. 

Nas fichas de notificação de intoxicação analisadas nesta pesquisa há inúmeros 

casos que relatam a intoxicação pelo consumo de refrigerantes ou água em recipientes 

que estavam contaminados por agrotóxicos, o que demonstra a total falta de cuidado no 

manuseio desses produtos, pois a contaminação pode ocorrer, como antes discutido, de 

diversas formas, desde a fabricação do produto até seu manuseio e o descarte de 

embalagens vazias. 

 

Sazonalidade das intoxicações 

Como podemos observar na Tabela 10, os meses com maior incidência de 

intoxicações foram janeiro, fevereiro, março, novembro e dezembro, época diretamente 
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ligada ao período de aplicação de agrotóxico no calendário agrícola (MAPA, 2015) da 

cana-de-açúcar, da soja e do milho, culturas predominantes nessa região.  

 

Tabela 10 - Distribuição de pacientes intoxicados por agrotóxico segundo os meses em Goiás (2005-

2015) 
 

J F M A M J J A S O N D 

2005 36 28 41 14 25 9 14 18 26 26 40 41 

2006 34 35 28 15 11 13 10 18 14 22 35 32 

2007 24 16 14 11 12 11 10 4 9 14 26 37 

2008 42 26 27 14 10 11 10 26 9 20 24 28 

2009 34 36 21 23 22 9 16 11 15 19 32 20 

2010 28 43 20 25 9 19 7 11 18 15 35 61 

2011 26 25 19 23 13 8 5 18 11 22 29 20 

2012 27 29 24 21 11 20 25 20 14 32 32 37 

2013 43 24 35 11 22 17 25 20 24 27 59 38 

2014 43 43 59 43 14 17 8 18 15 27 21 28 

2015 35 32 28 10 9 10 14 11 14 13 25 25 

TOTAL 441 395 356 253 197 166 168 199 210 279 424 443 

Fonte: CIT/SUVISA (2016) 

 

Os meses com menor incidência de pacientes intoxicados no CIT foram os maio, 

junho e julho, período de colheita na cultura da cana-de-açúcar, de calagem e de 

descompactação na cultura do milho, bem como de transporte e comercialização da 

produção de soja colhida em março e abril, ou seja, não há utilização nem manuseio dos 

agrotóxicos. 

 

Evolução do caso 

 Quanto à evolução dos casos de intoxicação, temos algumas nomenclaturas, 

como óbito, óbito por outra causa, cura (em que o intoxicado morreu proveniente de 

outra ocorrência, como assassinato ou suicídio), cura com sequela (em que o intoxicado 

adquiriu alguma sequela, como doença neurológica, pulmonar etc.). Quanto à evolução 

dos casos de intoxicação de Goiás podemos analisar a Tabela 11. 
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Tabela 11 - Evolução do caso de intoxicações em Goiás (2005-2015) 
 

Óbito Cura Cura c/ sequela Óbito p/ outra causa 

2005 16 286 16 0 

2006 16 231 20 0 

2007 9 164 14 1 

2008 6 234 7 0 

2009 20 230 8 0 

2010 13 262 16 0 

2011 9 205 4 1 

2012 4 286 2 0 

2013 3 339 3 0 

2014 8 322 6 0 

2015 9 215 2 0 

TOTAL 113 2774 98 2 

Fonte: CIT / SUVISA (2016) 

 

Embora os óbitos de origem ocupacional representem uma pequena proporção, 

cada uma dessas fatalidades carrega muita informação, uma vez que por trás de cada 

óbito há vários trabalhadores convivendo nas mesmas condições, exercendo a mesma 

função ou algo similar, estando expostos aos mesmos fatores de risco. Dessa forma, 

pode-se afirmar que “pouco significa muito” (BOCHNER, 2015).  

De acordo com Rutstein et al. (1976 apud BOCHNER 2015), o evento sentinela 

é uma doença prevenível, incapacidade, ou morte inesperada cuja ocorrência serve 

como um sinal de alerta de que a qualidade da terapêutica ou prevenção deve ser 

questionada. Assim, toda vez que se detecta um evento de tal natureza, o sistema de 

vigilância deve ser acionado para que as medidas indicadas possam ser rapidamente 

implementadas. 

Das 2.987 notificações, 113 pessoas foram a óbito, 98 pessoas foram curadas, 

mas ficaram com sequelas e 2.774 foram tidas como “curadas”. Porém, deve-se ressaltar 

que os efeitos crônicos (de longa duração) dos agrotóxicos não são registrados, como 

ressalta Bochner (2007), até mesmo por demorarem a se manifestar. De acordo com 

pesquisas contidas no “Dossiê ABRASCO, um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos 

na saúde. Parte 1 – Agrotóxicos, Segurança Alimentar e Saúde” (CARNEIRO, et al., 

2012), tais efeitos crônicos podem ocorrer meses, anos ou até décadas após a exposição, 
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manifestando-se na forma de várias doenças tais quais cânceres, malformação 

congênita, distúrbios endócrinos, neurológicos e mentais. 

Dessa maneira, os casos de cura podem esconder quantidades alarmantes de 

intoxicados cronicamente que ao longo do tempo poderão se manifestar, como cânceres, 

alzheimer, infertilidade, doenças cardíacas, respiratórias. Enfim, deve-se questionar de 

qual cura estamos falando. 

Os dados e as análises apresentados necessitam ser aprofundados por meio de 

pesquisas de natureza transdisciplinar, pois o que foi constatado até o momento causa 

preocupação diante da desinformação aparentemente proposital sobre os efeitos dos 

agrotóxicos no ambiente e na saúde, da ineficácia dos órgãos fiscalizadores e do não 

enfrentamento de que há uma relação direta entre a expansão do agronegócio, no caso 

em questão, agrohidronegócio canavieiro, e o aumento das intoxicações por 

agrotóxicos. 

Além do uso de agrotóxicos, acreditamos que há outros efeitos socioespaciais 

gerados pela expansão do agrohidronegócio canavieiro, como, por exemplo, a 

diminuição da produção de alimento que atinge principalmente os camponeses que se 

vem cercados e cooptados ao arrendamento e a população que percebe um amento dos 

preços dos alimentos ocasionado pela diminuição de área desses cultivos. 

 

3.2 EFEITOS SOCIOESPACIAIS DA EXPANSÃO DA CANA NA PRODUÇÃO 

DE ALIMENTO 

A observação da expansão do agrohidronegócio canavieiro e da produção de 

alimentos não pode ser feita sem a correlação da estrutura fundiária, pois o tamanho da 

propriedade acaba sendo uma variável importante do tipo de cultivo que será 

implementado em determinada propriedade. Por exemplo, a sojicultura ocorre 

principalmente em médias ou grandes propriedades, e a produção de mandioca é um 

cultivo majoritariamente da agricultura camponesa, que possui pequenas propriedades. 

Neste sentido, em pesquisa sobre a estrutura fundiária do estado de Goiás, 

através de dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e da 

SEPLAN-GO constatou que em 1996 de todas as propriedades do estado (111.791 

propriedades) 60% eram pequenas propriedades, 34% eram médias propriedades e 5% 

era grandes propriedades. Quase uma década depois, em 2003, passaram a ser um total 



154 

 

de 146.476 propriedades, sendo que 70% delas eram pequenas propriedades, 21% 

médias propriedades e 8% grandes propriedades (TEIXEIRA NETO, 2011) 

Em relação a área ocupada, Teixeira Neto (2011) afirma que em 1996, da área 

total de propriedades agrícolas do estado, 9% era ocupada por pequenas propriedades, 

44% por médias propriedades e 47% por grandes propriedades; já em 2003, as pequenas 

propriedades ocupavam 16% da área cultivada total em Goiás, as médias propriedades 

ocupavam 29% e as grandes propriedades 54,5%. 

Deste modo houve um aumento de pequenas e grandes propriedades e uma 

diminuição de médias propriedades, concomitantemente com um aumento da área 

ocupada por pequenas e médias propriedades e uma diminuição de 15% das áreas 

ocupadas por médias propriedades. Assim sendo, acredita-se que houve uma 

decomposição das médias propriedades em pequenas propriedades. 

Teixeira Neto (2011) apresenta dados de que as Mesorregiões de Goiás são 

diferentes quanto a distribuição da estrutura fundiária, que no estado as grandes 

propriedades estão distribuídas em 54,5% das terras, 29,5% em médias propriedades e 

16% em pequenas propriedades. Nas Mesorregiões Noroeste Goiano há grandes 

propriedades com predominância de 65% das áreas agricultáveis territorializadas e 25% 

por médias propriedades; a Mesorregião Leste tem 58% das terras em grandes 

propriedades e 26,5% em médias propriedades; e a Mesorregião Sul com 59% das terras 

agricultáveis em grandes propriedades e 29% em médias propriedades, e apenas 12% 

em pequenas propriedades 

Já na Mesorregião Norte são 47,5% de áreas ocupadas pela grande propriedade e 

32,5% pela média propriedade. E na Mesorregião Centro Goiano há cerca de 40% das 

terras em grandes propriedades, 33,5% em médias propriedades e 27,5% em pequenas 

propriedades, percebemos assim que há uma maior predominância das pequenas 

propriedades nessa mesorregião comparada a outras. 

Deste modo, podemos observar que a estrutura fundiária da Mesorregião Sul e 

Centro Goiano são diferentes, e podem ser determinantes quanto a produção alimentar e 

quanto ao efeito social do agrohidronegócio canavieiro, onde na Mesorregião Centro 

Goiano irá ter predominância de áreas arrendadas pelas agroindústrias em pequenas e 

médias propriedades, já na Mesorregião Sul serão as médias e grandes propriedades que 

arrendarão ou serão fornecedores das agroindústrias. 

Dito isso, passamos a compreender a expansão das lavouras de cana no estado 

de Goiás (Figura 22), particularmente na Mesorregião Sul, que ocorre financiada por 
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recursos públicos, especialmente com recursos do FCO e do BNDES, provocando um 

aumento dos preços e estrangeirização das terras e do agrohidronegócio canavieiro, 

ampliando a destruição de remanescentes do bioma Cerrado e prejudicando o modo de 

vida da agricultura camponesa e ameaçando a segurança e soberania alimentar, 

conforme veremos a seguir. 
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Figura 22 - Mapa da evolução histórica (2005/2010/2015) da área plantada de cana-de-açúcar (em ha) em Goiás 

 

Fonte: IBGE, 2016; IMG – SEGPLAN, 2016 
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A expansão das lavouras de cana faz parte dos cultivos que provocam e 

incentivam o aumento da fronteira agrícola38, o qual, entre outros fatores, está 

intimamente associada à alta de preços das commodities no mercado internacional 

(SAUER; LEITE, 2012). Entre as consequências dessa alta de preços, especialmente a 

partir de 2008, está a crise alimentar (FAO, 2011). Essa crise, na verdade provocada por 

uma alta generalizada dos preços dos alimentos devido à especulação e não à escassez, 

fez o número de famintos atingir a casa de um bilhão de pessoas no mundo, sendo que 

cresceu no período 8% apenas no continente africano (FAO, 2011). 

Esse estudo da FAO (2011, p.11) elencou várias razões para essa crise alimentar 

e consequente aumento de preços dos produtos, enfatizando que “[...] as políticas para 

promover o uso de agrocombustíveis (tarifas, subsídios e níveis obrigatórios de 

consumo) aumentaram a demanda por óleos vegetais e de milho”. O estudo apontou, 

ainda, para a necessidade de investimentos governamentais diretos em pesquisas e 

desenvolvimento agrícolas para aumentar a “capacidade dos sistemas agrícolas, 

especialmente dos pequenos agricultores, para enfrentar as mudanças climáticas e a 

escassez de recursos” (FAO, 2011, p. 43), o que não tem se traduzido em políticas 

agrícolas em Goiás, como veremos adiante. 

De acordo com Carvalho; Stédile (2010), estamos assistindo também a uma 

ofensiva do capital internacional sobre recursos territoriais e terras disponíveis no 

hemisfério sul, para produção de energia, nos chamados agrocombustíveis, que podem 

ser usados nos veículos individuais, sozinhos ou mesclados com a gasolina e o óleo 

diesel. Evidentemente que isso afetará a produção de alimentos pela utilização de terras 

férteis para o monocultivo de plantas agroenergéticas como a cana-de-açúcar, soja e 

palma africana. 

Ademais, esse processo contribui para a elevação dos preços dos alimentos, pois 

os preços da produção de agrocombustíveis estão relacionados aos custos internacionais 

do petróleo e elevam a média da renda da terra e dos preços de todos os produtos 

agrícolas. Finalmente, a ampliação de áreas de agricultura baseadas em grande escala de 

monocultivos com uso intensivo de agrotóxicos afeta o equilíbrio do meio ambiente, 

destrói a biodiversidade, afeta o nível das águas e, por consequência, em médio prazo 

                                                 

38 Fronteira agrícola é o avanço da unidade de produção capitalista sobre a natureza, terras cultiváveis e 

terras de agricultura familiar, está ligada a necessidade de maior produção de commodities. 
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trará consequências danosas a toda produção agrícola nessas regiões (CARVALHO; 

STÉDILE, 2010). 

Tal afirmação é corroborada pela Figura 23, com o gráfico de área colhida de 

produtos agrícolas da Mesorregião Sul Goiano, que mostra o aumento da produção da 

cana-de-açúcar (conjuntamente com soja e milho), e em sentido contrário, a produção 

de alguns alimentos, como é o caso do arroz e trigo. 

 

Figura 23 - Gráfico da área colhida de produtos agrícolas da Mesorregião Sul Goiano (2000 a 2014) 

 

Fonte: Produção Agrícola Municipal – IBGE (2016) 

 

É importante frisar que a utilização de gráficos para uma análise da produção 

de produtos agrícolas é necessária, mas não pode ser compreendida isoladamente, como 

é o caso da produção de algodão. Em 2005 houve uma diminuição da área cultivada de 

algodão que, segundo o Sindicato das Indústrias Têxteis de Malhas no Estado de Minas 

Gerais – SINDIMILHAS, ocorreu devido aos subsídios domésticos à produção e à 

exportação de algodão, medida considerada protecionista pela Organização Mundial do 

Comércio – OMC e que gerou um prejuízo de cerca de U$ 90 milhões por ano para os 

produtores goianos. Ou seja, a diminuição da produção de algodão nesse momento não 

foi atrelada simplesmente a qualquer expansão de monocultivo (SINDIMALHAS, 

2005). 
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Um ano depois, em 2006, a área colhida com arroz cai pela metade e seguiu 

diminuindo de 80 mil hectares para 34 mil hectares em 2006, chegando a 7,7 mil 

hectares em 2013, podendo ser melhor visualizada na Figura 24, por meio do mapa de 

área plantada com arroz (em hectares) em 2005, 2010 e 2015. 
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Figura 24 - Mapa da evolução histórica (2005/2010/2015) da área plantada de arroz (em ha) em Goiás 

 

Fonte: IBGE, 2016; IMG – SEGPLAN, 2016. 
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Há uma diminuição da área plantada com arroz em 2010 e 2015, porém mais 

acentuada na Mesorregião Sul Goiano e no ano de 2015, local e período em que a cana-

de-açúcar atingiu sua maior área. 

Outra cultura que pode ser melhor analisada é o feijão. Ao observar a Figura 23 

(gráfico de área colhida) de produtos agrícolas não é possível identificar alguma 

alteração, mas ao verificarmos o mapa de área plantada de feijão (Figura 25) e dados de 

produção do feijão, podemos compreender que houve uma diminuição da área plantada, 

porém com uma maior produtividade. 

Vale ressaltar que no estado de Goiás, devido à mosca branca39 o cultivo de 

feijão é irrigado, em sua maioria por pivô, e pelo alto custo dessa técnica de irrigação 

podemos inferir que são médios e grandes empresários rurais que desenvolvem tal 

cultura.  

De acordo com dados do IBGE (2016), a produção de feijão na Mesorregião 

Sul Goiano foi de 280 mil toneladas em 2005, 288 mil toneladas em 2010 e 289 mil 

toneladas em 2015. 

                                                 

39 Mosca Branca (Bemisia tabaci) é um inseto que prejudicam a produção principalmente de soja e feijão, 

atacando principalmente nas estações mais secas, portanto, as plantas menos atacadas são as cultivadas 

por irrigação. 
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Figura 25 - Mapa da evolução histórica (2005/2010/2015) da área plantada de feijão (em ha) em Goiás 

 

Fonte: IBGE (2016); IMG – SEGPLAN (2016)
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Outro produto agrícola que tem sua área de cultivo diminuída é o trigo, que de 

17 mil hectares colhidos em 2002 chegou a 5 mil hectares em 2005 e 2 mil hectares em 

2014. O cultivo de trigo ocorre em grandes empresas rurais, e mesmo assim vem 

perdendo espaço para o agrohidronegócio canavieiro.  

Isso pode ser uma evidência de que o cultivo da cana no Sul Goiano não 

somente ocupou áreas de grandes monocultivos de soja (Figura 26) e de milho (Figura 

27) como aponta pesquisa de Borges; Castro (2010), mas também expande para áreas de 

cultivo de trigo, arroz e mandioca, por exemplo. 

No Brasil, o cultivo da soja foi incentivado pela crise na oferta de proteínas 

vegetais no final da década de 1970. A produção desses grãos se expandiu para regiões 

que até então não tinham tradição na sua produção (IGREJA et al., 1988). Além de a 

implementação do cultivo de soja provocar mudanças no uso e cobertura do solo no 

estado de Goiás, elevou-se a concentração fundiária e reduziu-se a necessidade de mão-

de-obra no campo mediante a introdução de máquinas e insumos químicos (RIBEIRO et 

al., 2002).  

Nesse período podemos observar tanto pela Figura 23 no gráfico de produção 

quanto pela Figura 26, uma diminuição da área plantada com soja de 2005 a 2010, 

porém, essa área se recupera até 2015. Já em relação a 2005, acaba havendo uma 

expansão, de 2,223 milhões de ha em 2005 para 2,383 milhões de ha em 2015. 
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Figura 26 - Mapa da evolução histórica (2005/2010/2015) da área plantada de soja (em ha) em Goiás 

 

Fonte: IBGE (2016); IMG – SEGPLAN (2016) 
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Isso também repercute na produção total de soja, isto é, chega a 5,644 milhões 

de toneladas em 2005 na Mesorregião Sul Goiano e passa para 5,747 milhões de 

toneladas em 2010, ultrapassando os 6 milhões de toneladas no ano de 2015. 

Observando o mapa de evolução histórica da área plantada de milho em Goiás 

(Figura 27) destacamos que há, na verdade, um aumento dessa área ao longo dos anos, 

assegurado pelos dados de Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2016). E em 2005 a 

produção de milho no Sul Goiano era de 281 mil ha, em 2005 passou para 626 mil ha e 

em 2015 ultrapassou o número de 1,1 milhão de ha. Tal expansão se fez até em 

municípios onde houve instalação de agroindústrias canavieiras, como Acreúna, Caçu, 

Chapadão do Céu (quadriplicou sua área de 15 mil ha para 63 mil ha no intervalo de 

2005 a 2010), Ipameri, Itumbiara (que quase triplicou sua área produzida), dentre outros 

municípios. 
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Figura 27 - Mapa da evolução histórica (2005/2010/2015) da área plantada de milho (em ha) em Goiás 

 

Fonte: IBGE (2016); IMG – SEGPLAN (2016) 
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A análise de que a expansão de cana-de-açúcar se deu em detrimento da 

diminuição da área produzida de soja é correta se analisarmos até 2010. Após esse 

período, há uma nova expansão da produção de soja, restando a hipótese de que a 

expansão da cana se fez em áreas de pecuária (que acabaram modificando sua 

tecnologia, de pecuária extensiva para intensiva, ou seja, gado confinado) e de produção 

de comida, que em sua maioria é produzida em terras camponesas. 

Pensando na produção de alimentos, analisamos a área plantada de mandioca, 

sendo que o mapa (Figura 28) revela a diminuição de área de 2005 a 2010, e ainda mais 

de 2010 a 2015, percebendo que a diminuição do cultivo dessa cultura se fez presente 

nas Microrregiões de Vale Rio dos Bois, Meia Ponte e Sudoeste de Goiás 

(principalmente na parte Oeste desta Microrregião).  

A mandioca é o cultivo familiar de mais de 80% dos camponeses em todo o 

Brasil, conforme estatística mais recente do IBGE (2010). Desse modo, a expansão de 

monocultivos como da cana-de-açúcar promove a diminuição da produção de alimentos, 

com destaque para o cultivo de mandioca. O agrohidronegócio está realizando um 

processo conhecido como o cercamento da agricultura camponesa, que, segundo Silva 

(2018), se materializa na pilhagem da terra, na mediação da renda da terra, na criação 

dos assentamentos, na eliminação da agricultura camponesa e no trabalho escravo e 

superexplorado, diminuindo assim a renda da família camponesa para posterior 

arrendamento destas terras para o próprio agrohidronegócio canavieiro. 

Proporcionando uma relação perversa onde a família camponesa arrenda as 

terras para a agroindústria, e após essa terra ser exaurida por cerca de 10 anos, é 

devolvida e encerrado o contrato, sem possibilidades dessa família retomar as atividades 

passadas. 
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Figura 28 - Mapa da evolução histórica (2005/2010/2015) da área plantada de mandioca (em ha) em Goiás 

 

Fonte: IBGE (2016); IMG – SEGPLAN (2016) 



169 

 

Ao analisar a Figura 28, podemos compreender que dos cultivos agrícolas 

apresentados nesta pesquisa, a mandioca é a cultura que sofreu expressivo 

decrescimento no estado de Goiás, principalmente nas regiões nas quais há a 

territorialização do agrohidronegócio canavieiro, a Mesorregião Sul Goiano, região 

onde foram instaladas o maior número de agroindústrias na Mesorregião Sul Goiano 

(73% das agroindústrias instaladas no estado de Goiás), nas Microrregiões Meia Ponte 

(oito agroindústrias) e Vale do Rio dos Bois (quatro agroindústrias). 

A análise do todo não pode e não deve ser precipitada. Em uma primeira 

impressão, observando a Figura 29, que mostra o gráfico de produção de rebanhos na 

Mesorregião Sul Goiano, asseguramos o aumento do rebanho de vacas leiteiras e de 

suínos timidamente; enquanto que o rebanho bovino de corte ora aumenta ora diminui, 

mas nada significativamente. Já a produção com maior expansão foi a de galináceos, 

passa a possuir 13 mil cabeças em 2000, mais de 20 mil em 2003, 31 mil cabeças em 

2008, e ultrapassa as 40 mil cabeças de galináceos em 2014. 

 

Figura 29 - Gráfico da produção do rebanho da Mesorregião Sul Goiano - 2000 a 2014 

 

Fonte: IBGE (2016) 

 

Assim, mais uma vez atualizando a pesquisa de Borges; Castro (2010), que 

afirmava que além da área de soja e de milho, no Sul de Goiás a produção de cana de 

açúcar se expandiu também em área de pecuária. 



170 

 

Segundo Abdala (2012), a atividade de bovinocultura é a mais expressiva em 

termos de uso e ocupação do solo no estado de Goiás, ocupando cerca de 77% da área 

agropecuária do estado. Já as produções de soja e milho ocupando 63% da área de 

culturas temporárias são respectivamente a primeira e a quarta cultura dentre aquelas 

responsáveis pelo aumento do valor bruto da produção agropecuária no estado ao longo 

do período 2000 a 2010. 

De acordo com Abdala; Lee (2011), juntas as três culturas ocuparam 85,47% das 

áreas cedidas pelas culturas em retração. Nesse contexto, a cana-de-açúcar representa 

30% da substituição total de área. Em Goiás, entre os anos de 2003 e 2009, a expansão 

da área cultivada de soja correspondeu a 591.974 ha, a cana a 376.822 ha e o milho 

70.897 ha. 

Porém, ao analisar a Figura 30, quanto à área de pastagem de 2002 a 2016 é 

visível a diminuição da área de pastagem, principalmente na Microrregião Sudoeste 

Goiano, Meia Ponte e Vale do Rio dos Bois, áreas as quais, se observarmos 

atentamente, possuem a partir de 2006 instaladas agroindústrias canavieiras.  

Desse modo, quanto à pecuária bovina em Goiás, houve a diminuição da área de 

produção, principalmente no Sul Goiano, em detrimento da expansão da cana-de-açúcar 

e, consequente, confinamento deste gado, corroborando com Borges; Castro (2010) e 

Pietrafesa; Sauer (2012a). 

Segundo Aurélio Neto (2018) e da Associação Brasileira das Indústrias 

Exportadoras de Carne – ABIEC (2015), o sistema de confinamento, em difusão no 

Brasil desde a década de 1990, ainda mantém sua produção de carne bovina 

majoritariamente em sistema de pastagens (90%), sendo que na fase final do ciclo 

produtivo, chamada de engorda, o gado pode ser conduzido para o confinamento, 

representando esse sistema intensivo de confinamento (10%). Alguns estados brasileiros 

apresentaram um rendimento das carcaças acima da média nacional, destacando os 

valores registrados em São Paulo com o maior rendimento médio das carcaças de 

bovinos (270,5 kg/cab.), seguido de Mato Grosso (265,2 kg/cab.) e Goiás (259,2 

kg/cab.), sendo que a média nacional foi de 247,7 kg/cab. em 2016). Desse modo, 

nesses estados o maior peso dos bovinos engordados em sistema de confinamento levou 

a um maior rendimento das carcaças.  
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Figura 30 - Mapa da evolução histórica (2002/2006/2016) da área de pastagem (em ha) em Goiás 

 

Fonte: IBGE (2016); PROBIO (2002); LAPIG (2016) IMG – SEGPLAN (2016) 
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Em entrevista com o Secretário de Comércio e Indústria de Quirinópolis, Alex 

Gomes e o Secretário de Agricultura de Quirinópolis, João Batista, ambos corroboraram 

com os dados do IBGE (2016) e com o gráfico de produção de rebanhos (Figura 29). 

Mencionaram que o efetivo (gado bovino) realmente não diminuiu tanto, porém, a 

produção de leite diminuiu. Destacaram que em 2003, Quirinópolis era a 4ª bacia 

leiteira do estado, com 350 mil cabeças de gado com a produção de 56 mil litros, e com 

os dados mais atuais, foram 24,5 mil litros produzidos em 2016 (IBGE, 2016), caindo 

para 26º produtor de leite do estado de Goiás. 

Os conflitos e disputas territoriais de interesses entre distintas cadeias produtivas 

dos complexos agroindustriais instalados em Goiás estão se tornando evidentes. Vale 

lembrar que nos últimos anos, Goiás se destacou na produção de grãos, principalmente 

soja e milho. As políticas e os incentivos fiscais atraíram para o Sudoeste Goiano 

diversas empresas que consolidaram os complexos agroindustriais de grãos, de leite e de 

carnes de suínos e aves (PIETRAFESA; SAUER, 2012a). 

Esses complexos agroindustriais passaram a competir com o agrohidronegócio 

canavieiro pelas áreas produtivas, e assim algumas Prefeituras, como a de Rio Verde, 

instituíram dispositivos legais para limitar a expansão da cultura da cana-de-açúcar por 

meio da Lei Complementar nº 5.200/2006 em até 50 mil hectares de área plantada, ou 

seja, 10% do território do município e outras prefeituras cogitaram fazer o mesmo. 

Porém, menos de dois anos depois, a Lei Complementar nº 5.200/2006 foi 

revogada pelo Tribunal de Justiça de Goiás, que considerou a lei inconstitucional com o 

argumento de que a imposição de limites à propriedade é atribuição da União e não do 

poder local. 

Segundo o documento sobre o perfil do setor de açúcar e álcool no Brasil 

produzido pela CONAB, em 2008,  

 

[...] o crescimento da área de cana nos anos recentes não parece ser suficiente 

para modificar o panorama agrícola e pecuário do país. As questões que 

devem ser examinadas com mais cautela referem-se às mudanças na 

paisagem local que a construção de novas unidades de produção provoca e 

cujos efeitos positivos e negativos devem ser objeto de discussão com as 

comunidades e autoridades locais envolvidas (CONAB, 2008, p. 71). 

 

Tais dados e tendências devem ser mais detalhadamente pesquisados estudando 

perspectivas e impactos da expansão das lavouras e agroindústrias de cana-de-açúcar no 

estado de Goiás, especialmente sobre a natureza e a produção de alimentos, pois o que 
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verificamos foi sim uma diminuição da produção de alimentos atrelados 

especificamente à expansão do cultivo de cana-de-açúcar na região. 

Castillo (2015) destaca a impossibilidade de armazenamento por longos períodos 

e de transporte a longas distâncias da cana-de-açúcar, de tal forma, as empresas 

produtoras de açúcar e etanol teoricamente têm de se empenhar para assumirem o 

controle de terras próximas a partir da compra, do arrendamento ou de contratos de 

fornecimento com produtores externos (terceirização) a fim de garantir o abastecimento 

de matéria-prima, podendo afetar o preço das terras dentro de seu polígono de atuação.  

Sampaio (2015) acrescenta que a agroindústria deve estar situada no centro de 

um círculo ocupado por canaviais, cujo raio seria de 40 a 50 km em média. Ou seja, 

uma vez que a agroindústria tenha sido implantada, necessariamente vai haver o cultivo 

da cana-de-açúcar nas proximidades (CASTILLO, 2015). E sempre em uma tendência 

de proximidade com as agroindústrias canavieiras.  

Isso foi observado em campo, a Agroindústria Rio Claro (Grupo Odebrecht 

Agroindustrial), que se localiza em Caçu, mas tem mais proximidade com o município 

de Cachoeira Alta, tanto pela moradia da maioria de seus funcionários quanto pelas 

terras de fornecedores e arrendatários. Segundo o entrevistado da Agroindústria Rio 

Claro, primeiramente foi negociado terras mais distantes da agroindústria (terras 

voltadas à pecuária) para depois, ao longo do tempo, a negociação ser em terras mais 

próximas da planta da agroindústria.  

Essa substituição de pastagens pela cana-de-açúcar é corroborada pela 

observação do gráfico de produção de rebanho na Mesorregião Sul Goiano (Figura 29) e 

pelo mapa de evolução histórica das pastagens na Mesorregião Sul Goiano (Figura 30), 

por meio dos quais é possível observar a diminuição da extensão de pasto, ou seja, 

houve um confinamento desse gado na região para a utilização dessas áreas para o 

agrohidronegócio canavieiro. 

O entrevistado salientou a dificuldade de aquisição de novas terras devido à 

existência da agroindústria JBS em Cachoeira Alta voltada ao mercado de carnes 

bovinas. Porém, dias depois da entrevista (janeiro de 2017), a empresa JBS faz um 

anúncio de que as filiais (VALOR ECONÔMICO, 2017) em Cachoeira Alta e em Santa 

Fé do Sul serão fechadas. Até o encerramento desta tese, a Santa Fé do Sul estava 

permanentemente fechada e o frigorífico da JBS em Cachoeira havia sido arrendado 

para a Frigol. 
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 Nesse intervalo de tempo entre o fechamento do frigorífico em Cachoeira e o 

arrendamento para a Frigol, a Agroindústria Rio Claro foi beneficiada por tal 

indisponibilidade de um frigorífico mais próximo desses produtores, e a incerteza dessa 

atividade econômica, levando a ocorrer, segundo o entrevistado da Agroindústria Rio 

Claro, novas aquisições de “parceiros” (arrendatários e fornecedores) se desenvolveram 

nesse período. 

Adicionam-se a esse cenário as atuais denúncias da Operação Carne Fraca40 de 

que as grandes agroindústrias frigoríficas brasileiras têm a prática de adulteração da 

qualidade da carne com respaldo de alguns agentes públicos (EBC, 2017). As 

exportações já vêm diminuindo e assim o preço e a produção diminuirão, fortalecendo 

esse movimento de expansão do agrohidronegócio canavieiro no estado de Goiás. 

A expansão dos monocultivos de cana-de-açúcar compromete de forma 

devastadora a produção camponesa, com a alteração das formas de uso da terra, 

passando da policultura alimentar para o cultivo exclusivo da cana-de-açúcar, além da 

expropriação dos camponeses dos territórios de existência, que se veem em um 

cercamento moderno. 

E é com essa diminuição na produção alimentar que chegamos cada vez mais em 

um estado de insegurança alimentar, no qual os camponeses se veem obrigados a 

produzirem agrocombustíveis no lugar de produtos alimentares, e sem soberania 

alimentar, sendo que as terras brasileiras acabam se tornando áreas para o capital 

estrangeiro decidir o que cultivar. A sociedade sofre com a escassez e o consequente 

aumento dos preços dos alimentos, como ocorreu com o preço do feijão nos meses de 

maio e junho do ano de 2016, com aumento de aproximadamente 40% do seu valor. 

Chonchol (2005) afirma que para garantir a segurança alimentar, seria necessário 

reter também as experiências contrastadas dos países ditos em desenvolvimento da Ásia 

e da África desde os anos de 1960. No Sudeste Asiático, os Estados deram prioridade à 

agricultura familiar, foram realizados investimentos significativos para melhorar a 

produtividade da produção de arroz (alimento base da população asiática) e sistemas de 

distribuição e intervenção para assegurar a estabilidade do preço do arroz nos mercados 

                                                 

40 Operação deflagrada pela Polícia Federal do Brasil em março de 2017 com o intuito de investigar as 

maiores agroindústrias frigorífica, como JBS S.A. (Seara, Friboi, Vigor) e BRF S.A. (Sadia e Perdigão) 

acusadas de comercializar carne estragada para o mercado interno e externo maquiando com produtos 

químicos as mercadorias e adulterando a validade delas. 



175 

 

internacionais. Isso permitiu a produção de arroz pelos camponeses e garantiu o acesso 

básico à alimentação. 

Seguindo esse modelo, o governo de Goiás deveria assegurar que essa expansão 

de culturas agroenergéticas deveria ocorrer concomitantemente a uma política para 

sustentar a produção alimentar, que em sua maioria é camponesa, com a intenção de que 

haja no mínimo segurança alimentar. 

Sendo assim, expusemos alguns mecanismos de acumulação por espoliação do 

agrohidronegócio canavieiro focado nos âmbitos da mercantilização da natureza, isso 

tudo justificado ou camuflado por um discurso ambiental de energia limpa e cultivo 

sustentável por meio dos selos de certificação e cartilhas narrando a sustentabilidade da 

cana-de-açúcar. 

 Trabalhamos com o conceito de agrohidronegócio canavieiro e expusemos a 

situação alarmante da apropriação e contaminação das águas do estado de Goiás, tanto 

pela liberação de outorgas de irrigação quanto pela utilização de fertirrigação com 

vinhaça. Evidenciamos as notificações de intoxicação por agrotóxicos que vem 

ocorrendo em Goiás, e que pela atual conjuntura haverá o aumento das mesmas. 

Averiguamos também os efeitos da expansão do agrohidronegócio canavieiro na 

produção de alimentos em Goiás. 

 Nesse próximo capítulo pretendemos compreender os efeitos do 

agrohidronegócio canavieiro em Goiás no trabalho expondo as condições precárias de 

trabalho inerentes à produção capitalista desde seus primórdios, mas também a 

precarização do trabalho, as relações de contrato com efeitos na renda da terra e os 

efeitos socioeconômicos da instalação das agroindústrias canavieiras nos diferentes 

municípios de Goiás. 
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CAPÍTULO 4 – RELACÕES DE TRABALHO NO AGROHIDRONEGÓCIO 

CANAVIEIRO EM GOIÁS 

 

No, I ain't gonna work on Maggie's farm no more. 

Well, I try my best 

To be just like I am, 

But everybody wants you 

To be just like them. 

They say sing while you slave and I just get bored. 

 

“Não, eu não vou mais trabalhar na fazenda de Maggie 

Bem, eu faço meu melhor 

Para ser apenas como eu sou, 

Mas todos querem que você 

Seja exatamente como eles são. 

Eles dizem "cante enquanto você trabalha" e eu apenas fico entediado”  

(Maggie's Farm – Bob Dylan) 

 

 

As transformações mais específicas referentes à técnica na base produtiva do 

capitalismo contemporâneo e recentemente adotada no agrohidronegócio canavieiro 

ocorreram em meados dos anos 1970, com a crise do modelo de produção fordista-

taylorista, impondo ao capitalismo novas formas de gerir a relação capital-trabalho. 

Nesse quadro histórico intensifica-se o toyotismo, ou “modelo japonês”, como forma 

alternativa de enfrentar a crise de superacumulação. 

Somada a essas transformações da década de 1970, há a desregulamentação do 

agrohidronegócio canavieiro nos anos 1990, com a extinção do Instituto do Açúcar e do 

Álcool, com forte política neoliberal, desregulamentação e flexibilização do trabalho em 

níveis globais. Ademais, no início do século XXI tivemos a crise na qual as 

agroindústrias canavieiras enfrentaram o fechamento de unidades e dispensa de 

trabalhadores (FOLHA DE SÃO PAULO, 2015), sendo que de 2009 a 2015 foram 58 

agroindústrias e destilarias fechadas em todo o país (G1, 2015). 

Com o rápido desenvolvimento tecnológico, intensificou-se a ampliação do 

maquinário, que resultou na diminuição dos postos de trabalho e, consequentemente, na 

obtenção de mais lucros por parte do empresariado. Dessa maneira, Harvey (2005) 

torna-se fundamental com o conceito de acumulação flexível. Nele, entende-se o 

período marcado pelo confronto direto com a rigidez do fordismo. Apoiando-se na 
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flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e 

padrões de consumo.  

Dessa maneira, a acumulação flexível envolve rápidas mudanças nos padrões do 

desenvolvimento desigual, tanto entre setores quanto entre regiões geográficas 

(HARVEY, 2005). Para os trabalhadores, tais mudanças significaram um aumento do 

desemprego estrutural, intensificação e precarização do trabalho, diminuição dos 

salários e dos direitos trabalhistas. 

Logo, os cortadores manuais de cana-de-açúcar, trabalhadores canavieiros que 

não são inseridos pelo processo de reestruturação produtiva acabam por alargar o 

exército industrial de reserva e, com isso, deslocam-se, quando conseguem, para outros 

espaços em busca de trabalho. 

A pesquisadora Barreto (2012; 2019) destaca as implicações da reestruturação 

produtiva do capital do agrohidronegócio canavieiro para os trabalhadores no estado de 

São Paulo, com ênfase na divisão técnica oriunda da intensificação da mecanização das 

operações agrícolas, e fortalece na denúncia de que os avanços do processo de 

mecanização da colheita da cana-de-açúcar têm redimensionado o mito de que as 

condições de trabalho melhoraram. Tal mito será desmistificado neste capítulo. 

  

4.1 REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA DO AGROHIDRONEGÓCIO 

CANAVIEIRO 

Pode-se inferir que historicamente a agroindústria canavieira do Brasil foi objeto 

de intervencionismo governamental, variando apenas de grau, conforme circunstâncias 

e interesses de cada época. Porém, foi com a criação do IAA em 1930, é que o 

agrohidronegócio canavieiro passou a estar organizado com as decisões do Estado. 

De acordo com Shikida (1997), foram duas crises que proporcionaram outra 

intervenção do Estado, conhecida como o Proálcool. A primeira, a crise do petróleo que 

gerou um ambiente favorável para o surgimento de várias opções de combustíveis, 

como uso do álcool, do carvão e do óleo vegetal. E a segunda crise, do próprio 

agrohidronegócio canavieiro, que proporcionou as inovações e diversificações da sua 

produção, assim formou-se um arranjo de interesses que englobou o agrohidronegócio 

canavieiro, Estado, indústria automobilística e setor de máquinas de equipamentos. 

No período 1980/85, ainda conforme pesquisa de Shikida (1997), cinco pontos 

podem ser destacados: a) a segunda crise do petróleo gerou um ambiente favorável ao 
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lançamento do álcool hidratado; b) sobressaíram as contribuições do Estado para 

produção desse combustível e estímulo à produção do carro movido exclusivamente a 

álcool hidratado; c) fortalecimento da posição hegemônica de alguns empresários 

inovadores no agrohidronegócio canavieiro e maior adesão ao Proálcool; d) aumentos 

absolutos das produções em várias unidades federativas; e) e, período de 

desenvolvimento tecnológico, tanto no agrohidronegócio canavieiro quanto nas 

montadoras de veículos, com aumento na eficiência dos carros a álcool. 

Com o fim do protecionismo estatal, tem-se o desmascaramento do processo de 

diferenciação econômica e social do agrohidronegócio canavieiro, que aflora entre as 

regiões Norte-Nordeste e Centro-Sul, havendo uma grande competição entre as 

agroindústrias e as regiões. 

Segundo Alves Filho (2002), a concorrência passa a ser por mercados, em 

capacidade de produção a custos mais baixos, em capacidade de produção de produtos 

diferenciados para atingir nichos específicos de mercados e em produtos para outras 

indústrias da cadeia alimentar e de bebidas. 

No momento em que o volume de cana-de-açúcar produzido passou a ser 

determinado pelas empresas individuais, essa questão torna-se ainda mais importante, 

porque excessos ou falta desse produto trazem efeitos na cadeia produtiva. Moraes 

(2002), no início do século XXI, disserta que mesmo que prevaleçam o crescimento da 

frota de veículos à gasolina e o consequente aumento de demanda pelo álcool anidro, as 

projeções existentes indicam que se a oferta dos produtos não for reduzida, serão 

necessários esforços significativos para aumentar a demanda pelos produtos do setor de 

modo a se atingir o equilíbrio dos mercados.  

Para evitar perda de dinamismo do setor, é preciso estabelecer um conjunto de 

políticas governamentais e de ações privadas que procurem manter ativa a demanda de 

álcool hidratado e ampliem a utilização do álcool anidro em outros países, expandindo 

as exportações do produto de modo a evitar o excesso de produção dos demais produtos, 

acarretando alterações nos preços dos produtos e no mix de produção. 

É importante ressaltar que tais alterações no agrohidronegócio canavieiro 

ocorreram logo em 2002 com o lançamento do carro bicombustível (flex-fuel) e o 

desenvolvimento do mercado externo para o álcool. É fundamental responsabilizar o 

setor automobilístico, pois investiu em pesquisa para o desenvolvimento do automóvel 

flex-fuel. 
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Viabilizando ainda mais a consolidação desse modelo de agricultura, o 

agrohidronegócio canavieiro tem o apoio incondicional do Estado e das políticas de 

governo por meio dos créditos rurais, das pesquisas agropecuárias, dos instrumentos de 

regulação dos preços e dos mercados, das estruturas de armazenamento, dentre outros. 

Com relação ao papel do Estado, concordamos com Thomaz Junior (2002) 

quando diz que  

 

[...] a participação do Estado, especificamente nesse setor da economia, não 

se restringe apenas às instâncias de planejamento e controle, bem como na 

fiscalização da produção, distribuição e comercialização dos produtos. Está 

presente também, assim como para as demais esferas da atividade econômica, 

na normatização e regramento jurídico-institucional das relações sociais de 

trabalho, com o atributo de realizar a mediação entre capital e trabalho [...]. 

No entanto, a partir da década de 1990, observou-se uma sensível 

modificação no tocante ao papel do Estado e das políticas públicas em 

relação ao agrohidronegócio que se consolidou e se estruturou em bases 

privadas. Assim, a assistência técnica pública foi dispensada dentro do 

modelo adotado pelo sistema agroindustrial, devido ao processo de 

homogeneização tecnológica coordenado pelos grandes empreendimentos 

(THOMAZ JUNIOR, 2002, p. 56) 

 

Nessa direção, Harvey (2004) esboça uma teoria da reordenação territorial como 

explicação às contradições internas tendentes a gerar crises de acumulação. Assim, se é 

necessário evitar a desvalorização, é imperativo descobrir maneiras lucrativas de 

absorção dos excedentes de capital, de forma que a expansão geográfica e a 

reorganização espacial são imprescindíveis na elaboração de uma saída à crise. 

Dessa maneira, David Harvey introduz a noção de arranjo espacial: 

 

O termo arranjo tem um duplo sentido em minha proposta. Uma certa parte 

do capital total é literalmente incrustrada no e sobre o solo, sob uma forma 

física, por um período de tempo relativamente longo [...]. Em outra parte, o 

planejamento espaço-temporal é uma metáfora para um tipo particular de 

solução às crises capitalistas, que joga sobre o reporto no tempo e a expansão 

geográfica (HARVEY, 2004, p. 142). 

 

A transformação do espaço por meio da criação de arranjos espaciais tem efeitos 

contraditórios, negativos e positivos. Negativos por causa da rigidez que eles 

introduzem no espaço. Positivos porque o processo de acumulação do capital cria 

estruturas regionais que, muitas vezes, aparecem como atraentes: 

 

Os investimentos no ambiente construído definem espaços regionais de 

circulação do capital. No interior desses espaços, a produção, a distribuição e 

o consumo, a oferta e a procura (particularmente da força de trabalho), a luta 

das classes, a cultura e os estilos de vida articulam-se uns aos outros num 

sistema aberto, porém dotado de uma certa ‘coerência estruturada’. [...] Uma 

consciência regional e identidades, e mesmo lealdades afetivas, podem se 

edificar no seio dessa região e, quando ela se acha tomada pela órbita do 
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aparelho governamental e do poder de Estado, o espaço regional pode então 

transformar-se num espaço definido de consumo e produção coletiva, mas 

também de ação política (HARVEY, 2004, p. 225). 

 

Tais arranjos espaciais, provocados pelo movimento do capital, produzem 

desigualdades e assimetrias espaciais e concomitantemente as desigualdades e 

assimetrias espaciais atendem e servem de orientação ao olhar seletivo desse capital em 

movimento, que concomitantemente ocorre com o movimento do trabalho.  

O uso do conceito de mobilidade do capital é compreendido como sendo 

polissêmico, pois não se restringe apenas a dinâmica do deslocamento do capital pelo 

espaço geográfico, podendo também significar o deslocamento do capital entre setores 

ou ramos de diferentes produções. O conceito de mobilidade do trabalho também não é 

único, pois pode significar o deslocamento de trabalhadores entre espaços físicos quanto 

entre espaços abstratos, como diferentes setores de atividade ou ramos da produção 

(GAUDEMAR, 1977; GOMES, 2009). 

Nesse processo de reprodução ampliada a acumulação resulta de um processo 

sem dimensão espacial específica: a exploração do trabalho. Porém, como o capital 

aparece enquanto gerador de arranjos espaciais, a geografia do mundo capitalista 

sempre muda. Desse modo, a diferenciação do espaço é a consequência do 

desenvolvimento do capital, novas regiões definidas pelo Estado que propiciam a 

acumulação do capital, nesse caso: capital do agrohidronegócio canavieiro. 

E em 2006, o Estado, a fim de desenvolver e formar novas regiões, lançou o 

Plano Nacional de Agroenergia (MAPA, 2005, p. 3), “[...] com a missão de promover o 

desenvolvimento sustentável e a competitividade do agrohidronegócio em benefício da 

sociedade brasileira”. Assim, tem-se expresso no resumo executivo do PNA que: 

 

O Plano Nacional de Agroenergia visa organizar e desenvolver proposta de 

pesquisa, desenvolvimento, inovação e transferência de tecnologia para 

garantir sustentabilidade e competitividade às cadeias de agroenergia. 

Estabelece arranjos institucionais para estruturar a pesquisa, o consórcio de 

agroenergia e a criação da Unidade Embrapa Agroenergia. Indica ações de 

governo no mercado internacional de agrocombustíveis e em outras esferas 

(MAPA, 2005, p.7). 

 

E assim concretiza a condição ideal para a expansão do agrohidronegócio 

canavieiro e da efetivação da reestruturação produtiva com o favorecimento principal de 

propiciar vantagens ao capital. A título de ilustração, quanto à otimização das vocações 

regionais, o PNA propõe: 
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Incentivo à instalação de projetos de agroenergia em regiões com oferta 

abundante de solo, radiação solar e mão-de-obra, propiciando vantagens para 

o trabalho e para o capital, dos pontos de vista privado e social, 

considerando-se as culturas agrícolas com maior potencialidade (MAPA, 

2005, p.11). 

 

A expectativa de reconhecimento internacional criada em torno da possibilidade 

de fortalecimento da matriz elétrica brasileira sobre o país estar produzindo energia 

limpa e renovável, e sobretudo garantindo novos mercados para a commodity álcool, 

estimulou uma corrida desenfreada entre os empresários do agrohidronegócio 

canavieiro e aqueles que especulam em novas áreas de cultivos de cana-de-açúcar, 

aquisição ou implantação de unidades processadoras, uma oportunidade de novos 

negócios e, portanto, de acumulação de capital. 

Visando contribuir para a compreensão do processo de reordenamento territorial 

e produtivo do agrohidronegócio canavieiro no Brasil, faz-se importante evidenciar que 

as alianças político-estratégicas estabelecidas entre o capital agroindustrial canavieiro, 

os grandes proprietários de terras e o Estado estão produzindo um novo ordenamento 

territorial, tanto da cana-de-açúcar quanto das outras atividades agropecuárias. 

Esse novo ordenamento territorial em Goiás promoveu aumento no preço das 

terras, como na região do município de Edeia, em que foi identificado que o preço do 

hectare passou de R$ 8,5 mil em 2009 para R$ 10 mil em 2010. É no município de 

Edeia que está instalada a Agroindústria Tropical – sociedade entre a petroleira British 

Petroleum, com o grupo Maeda agora vendido ao fundo Arion Capital e da Santelisa 

Vale, controlado pela francesa Louis Dreyfus (BATISTA, 2010). 

Esse aumento nos preços impacta as políticas fundiárias, que são prejudicadas 

porque, entre outros fatores, fica mais caro desapropriar e indenizar os imóveis para fins 

de reforma agrária, por meio da implantação de assentamentos (ADAMS, 2010, p. 2). 

Desse modo, podemos perceber que esse processo vem provocando uma 

reorganização espacial, na qual as empresas, principalmente as multinacionais do 

agrohidronegócio canavieiro, vêm formando parcerias internacionais com o intuito de 

monopolizar a produção e o mercado de derivados da cana-de-açúcar (açúcar, etanol e 

agora energia) e, consequentemente, da terra. Portanto, a reestruturação produtiva do 

agrohidronegócio canavieiro acaba sendo também uma internacionalização das terras 

brasileiras, como será visto neste capítulo. 

De acordo com Antunes (2011), o processo de reestruturação produtiva destaca 

que a tendência é cada vez mais marcada pela substituição do trabalho vivo pelo 
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trabalho morto, isto é, pela maquinaria, ocorrendo o que Castillo (1996) chama de 

processo de liofilização organizacional: processo no qual substâncias vivas são 

eliminadas, sendo o trabalho vivo crescentemente substituído pelo trabalho morto. 

Portanto, as implicações da substituição do corte manual pelo corte mecanizado 

incidem em variáveis de diferentes matizes. De um lado, temos o desemprego e a 

intensificação do trabalho (para quem permanece no corte manual) e de outro temos o 

discurso de desenvolvimento econômico, da energia limpa e renovável, já discutidos 

anteriormente. 

Quanto à prática de se queimar a palha da cana, horas antes de seu corte, é 

empregada desde a década de 1960 no estado de São Paulo como forma de aumentar em 

duas ou três vezes a quantidade de cana cortada pelo trabalhador canavieiro 

(BACCARIN et al., 2011). Também é empregada, atualmente em pequena porcentagem 

para facilitar a operação de colhedoras menos desenvolvidas sob o ponto de vista 

tecnológico. 

Entretanto, a população passou a se manifestar contrária à prática da queimada, 

pois além de contaminar o ambiente, poluir o ar, causa problemas de saúde e 

mortandade da fauna. Mas as queimadas só foram diminuídas quando o Ministério 

Público Estadual Paulista ajuizou ações, solicitando o fim imediato das queimadas é que 

o agrohidronegócio canavieiro começou a realizar modificações (BACCARIN et al., 

2013). 

Legislações e normas específicas foram elaboradas entre o final da década de 

1990 e o início do século XXI, propondo a diminuição gradativa das queimadas dos 

canaviais. No âmbito federal, como destaca Oliveira (1999), foi publicado o Decreto 

2.661 de 8 de julho de 1998, que estabelece que a prática da queimada da palha da cana 

deveria ser, gradativamente, eliminada em 20 anos.  

Em Goiás uma legislação específica quanto à queimada foi publicada em 2006, 

com a Lei n.º 15.834, de 23 de novembro de 2006, que dispõe sobre redução gradativa 

da queima da palha de cana-de-açúcar em áreas mecanizáveis e dá outras providências, 

com diminuição gradativa da queimada, até eliminá-la em 20 anos. 

Portanto, o agrohidronegócio canavieiro em Goiás terá até 2037 para extinguir a 

queimada da palha da cana de suas técnicas. Contudo, em 2007 o agrohidronegócio 

canavieira firma com o Governo do Estado de São Paulo o Protocolo Verde, também 

conhecido como Protocolo Agroambiental. Nele, a agroindústria canavieira do estado 
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de São Paulo se compromete a antecipar a eliminação da prática tradicional da queima 

da cana-de-açúcar prevista na legislação, que facilita a colheita manual da cana.  

O Protocolo Verde antecipou de 2021 para 2014 a data de erradicação nas áreas 

onde já é possível a colheita mecanizada, e de 2031 para 2017 nas demais, como áreas 

de maior declividade, nas quais a mecanização da colheita é bastante difícil. O 

protocolo também estabeleceu que a partir de novembro de 2007, novas áreas de 

expansão só poderiam ser estabelecidas com colheita totalmente mecanizada, como o 

Sul Goiano, Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul e Norte do Paraná (SÃO PAULO, 

2007). 

Em abril de 2018, foi regulamentada uma nova fase do Protocolo Verde, 

intitulada Etanol Mais Verde, com objetivos que buscam restaurar e ampliar as áreas 

verdes nos terrenos das agroindústrias e dos fornecedores, aumentar o plantio de árvores 

e a recuperação de nascentes e, superar os desafios advindos da mecanização da 

colheita, sempre no intuito de produzir “um etanol ainda mais verde” (AMBIENTE, 

2018). Destacando sempre o discurso de energia limpa do agrohidronegócio canavieiro. 

No caso do Sul Goiano, a introdução de novas áreas de cultivo da cana-de-

açúcar foram aproximadamente 100% de colheita mecanizada, somente o plantio sendo 

manual. 

Com a reestruturação produtiva do agrohidronegócio canavieiro e a modificação 

do trabalho manual para o mecanizado, Balsadi (2010) indica melhorias em diversos 

indicadores socioeconômicos ao longo do tempo, tais como a redução do trabalho 

infantil, o aumento do nível de formalidade, os ganhos reais de salário, o aumento de 

alguns benefícios recebidos e o aumento da escolaridade dos empregados. 

O autor salienta o elevado porcentual de trabalhadores com carteira assinada, o 

que possibilita acesso à aposentadoria, e destaca que a cultura da cana-de-açúcar é uma 

das atividades com maior nível de formalidade do emprego. Basaldi (2010) também 

trata dos ganhos reais de salários entre 1992 e 2005 que, segundo o autor, considerados 

os dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios – PNAD, foram de 34,5% 

para os empregados permanentes com residência urbana, de 17,6% para os permanentes 

rurais, de 47,6% para os temporários urbanos e de 37,2% para os temporários rurais. 

Segundo dados CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do 

MTE, entre 2006 e 2014, o salário médio dos trabalhadores do agrohidronegócio 

canavieiro aumentou de R$ 761 para R$ 1807, algo justificado pela mecanização 

(UNICA, 2018). 
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O relatório do CEPEA (2018) sobre a dinâmica dos empregos formais do 

agrohidronegócio canavieiro, por meio de dados do PNAD e da RAIS, informa-se que 

na agricultura brasileira apenas 17% dos trabalhadores possuem carteira assinada, ou 

seja, são trabalhadores formais. Já na atividade agrícola do agrohidronegócio 

canavieiro, essa taxa é de 80%, e se levarmos em consideração toda a agroindústria da 

cana, 95% dos ocupados estão com carteira assinada, enquanto que na agroindústria 

brasileira como um todo essa taxa é de aproximadamente 60%.  

Ainda de acordo com Basaldi (2010), ao longo do tempo, com os greves e 

reinvindicações sindicais, aumentaram os benefícios recebidos pelos trabalhadores, tais 

como crescimento dos auxílios transporte e alimentação para todas as categorias, além 

do auxílio moradia para os residentes rurais e do auxílio saúde para os empregados 

permanentes com residência urbana. 

A primeira onda de mecanização no cultivo da cana aconteceu durante a 

implantação do Proálcool com o uso do carregamento mecanizado de cana cortada. 

Com essa modificação verificou-se a redução de 16 trabalhadores por cada caminhão 

envolvido na logística de transporte do campo até a agroindústria. Em relação à 

mecanização recente, afirmam que uma colheitadeira moderna pode substituir até 100 

trabalhadores no corte de cana.  

Segundo levantamento da UNICA (2015), eram 368.550 homens trabalhadores 

por ano em média, mas haviam alguns picos de 500 a 600 mil canavieiros (cortadores 

manuais de cana) em alguns anos (mecanização da colheita era de 16%). Em 2007, 

havia 178 mil cortadores manuais (com mecanização de 58,3%) e reduzidos para 70 mil 

trabalhadores no final de 2014 (com a mecanização em cerca de 90%). 

De acordo com relatório do CEPEA (2018), de 2000 a 2008, o número de 

trabalhadores do agrohidronegócio canavieiro dobra no Brasil, passando de 642.848 

para 1.283.258 trabalhadores e trabalhadoras. E a partir desse ano até 2016 a quantidade 

total de trabalhadores passa para aproximadamente 800 mil. Porém, a quantidade de 

empregos por setor do agrohidronegócio canavieiro (indústria, agrícola e 

administrativo) se altera. Dessa forma, a porcentagem de trabalhadores que estavam na 

indústria e no setor administrativo que era respectivamente de 10,4% e 9,9% em 2008, 

passando para 15,9% e 14,2% em 2016. Já no setor agrícola, que abarcava cerca de 80% 

dos empregos do agrohidronegócio canavieiro em 2008, passa-se para aproximados 

70% em 2016.  
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 Dessa forma, a partir da mecanização da colheita modifica-se o perfil do 

trabalhador e cria-se vagas para tratoristas, motoristas, mecânicos, condutores de 

colheitadeiras, técnicos em eletrônica, dentre outros, reduzindo as vagas de empregados 

com baixa escolaridade.  

A partir de dados do Ministério do Trabalho (MTE, 2015 apud UNICA, 2015), 

entre os anos de 2007 a 2014, o número total de funcionários passa de cerca de 210 mil 

funcionários para 124 mil, sendo que dentre esses trabalhadores, os canavieiros eram 

178 mil e chegaram a 73 mil. Já os trabalhadores mais especializados (área mecanizada) 

passaram de 24 mil funcionários para 42 mil. Para isso, há uma necessidade de uma 

maior qualificação desses trabalhadores. 

 É o que acontece, por exemplo, com o Projeto RenovAção (UNICA, 2015), que 

foi criado pelo setor e posteriormente reunido com a Federação dos Empregados Rurais 

Assalariados do Estado de São Paulo – FERAESP. A partir daí foram realizados 

acordos com outras empresas e organizações, como Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID, Fundação Solidaridad, Iveco, Case IH, FMC Corporation, e a 

Syngenta. O Projeto funcionava como cursos de dois módulos com aulas práticas e 

teóricas em escolas do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI. 

 As agroindústrias da Mesorregião Sul Goiano, como já fora explicado, fazem 

parte de uma outra geração de agroindústrias canavieiras, são modelos greenfield, 

plantas planejadas e novas que foram instaladas a partir de 2006. Desse modo, são 

agroindústrias quase que totalmente mecanizadas e que não tiveram a problemática do 

desemprego em massa de milhares de trabalhadores manuais, porém apresentam outra 

questão, ou seja, a região era predominantemente ocupada por pecuária (também com 

soja e milho), deste modo, houve a necessidade de qualificar a mão-de-obra da região, 

ou captar mão-de-obra das regiões já mecanizadas, como de São Paulo. 

 Em entrevista com responsáveis tanto da Agroindústria Boa Vista (Grupo São 

Martinho) quanto da Agroindústria Rio Claro (Grupo Odebrecht Agroindustrial), 

tomou-se conhecimento de que o Ministério do Trabalho, junto com o agrohidronegócio 

canavieiro dessa Mesorregião acordou em não sustentar ou promover a migração de 

trabalhadores para os canaviais de Goiás, pois já tinham o conhecimento dos efeitos 

dessa migração, como ocorreram no interior de São Paulo, como, por exemplo, aumento 

da população e consequentemente falta de infraestrutura e de serviços públicos para ela, 

como moradia, serviço de saúde e de educação, encarecimento dos valores dos imóveis 

pelo aumento da procura, falta de emprego, dentre outros. 
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 Desse modo, as agroindústrias canavieiras da Mesorregião também partiram 

para a estratégia de formação de mão-de-obra especializada, a presença de organizações 

como SENAC, SENAI (Figura 31), SESI e SEBRAE acaba se direcionando para a 

qualificação da força de trabalho, atualmente concentrada no campo, convertendo-a para 

atividades urbanas. 

 

Figura 31 - SESI/SENAI em Quirinópolis/GO 

Fonte: Autor, 31/01/2017 

 

Por outro lado, não existe parceria estabelecida com as universidades locais para 

formação de profissionais especializados, o que diminui a possibilidade de 

aproveitamento de moradores em cargos de remuneração mais elevada. Foi observada 

apenas a migração de São Paulo para a Mesorregião Sul Goiano de trabalhadores com 

função de diretores e coordenadores, cujos salários estavam acima de R$10 mil/mês41, 

podendo então arcar com a alta do valor dos aluguéis de imóveis do município (antes da 

chegada da agroindústria a rede imobiliária era quase nula). 

O entrevistado da Agroindústria Boa Vista destaca que os funcionários da 

agroindústria são majoritariamente do município ou da região e que eram trabalhadores 

rurais, pecuaristas em sua maioria, tendo havido uma qualificação para se tornarem 

trabalhadores industriais. Qualificação esta proporcionada pelas próprias agroindústrias 

da região ressalta Alex Gomes, Secretário de Comércio e Indústria de Quirinópolis. 

 Quanto à organização política e sindical desses trabalhadores foi possível 

perceber o afastamento destes trabalhadores à esta entidade, como por exemplo em 

Quirinópolis, onde estão instaladas duas agroindústrias canavieiras em seu território 

                                                 

41 O salário mínimo em 2018 era de R$ 954, ou seja, a quantia destacada representava aproximadamente 

dez salários mínimos. 
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com aproximadamente 6.500 funcionários no total, com nenhum trabalhador 

sindicalizado, segundo Manuel Ribeiro da Costa, presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Quirinópolis – STTRQ. 

Tal falto é reflexo de uma política de desmonte dos sindicatos, taxado pela mídia 

como ineficaz e de não possuir serventia alguma, e que agora com a nova Legislação 

Trabalhista, torna facultativa a filiação a qualquer sindicato pelos próprios sindicatos, 

proporcionando o fim dessas entidades. O enfraquecimento e fim desses sindicatos 

provocam o aumento da quebra de direitos, como, por exemplo, na ocasião do II 

Workshop – A EXPANSÃO DA AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA EM 

GOIÁS/BRASIL: Terra, Água e Trabalho no Sul Goiano, em 2014, organizado e 

realizado pelo Núcleo de Pesquisas e Estudos Trabalho, Território e Políticas Públicas – 

TRAPPU inserido no Laboratório de Estudos e Pesquisas das Dinâmicas Territoriais – 

LABOTER/Instituto de Estudos Socioambientais – IESA, sendo que três trabalhadores 

das agroindústrias de Quirinópolis foram demitidos logo após terem participado do 

evento. 

Baccarin; Gebara (2010) realçam que até a metade da década de 1990, a 

mecanização da colheita de cana-de-açúcar não atingiu um patamar significativo. Para 

os autores, esse fato não significa a existência no período de uma preocupação, por parte 

dos empresários do agrohidronegócio canavieiro, com a preservação dos empregos dos 

cortadores de cana. Ocorre que a adoção da colheita mecânica não apenas demanda uma 

série de modificações na planta produtiva, como o custo da colheitadeira ainda era 

relativamente elevado. 

De acordo com Menezes et al. (2011, p.08), “[...] a mecanização pode ser 

entendida a partir da orquestração de uma série de fatores, dentre os quais merece 

destaque a intensificação da tecnologia, o discurso ambiental e aumento nos custos do 

trabalho manual”. Esses são alguns pontos importantes que inicialmente ajudam a 

descortinar o discurso do desenvolvimento limpo e sustentável propagado recentemente 

pelo agrohidronegócio brasileiro. 

Por outro lado, estudos demonstram que a introdução de inovações tecnológicas 

nem sempre acaba com as condições insalubres e penosas às quais são submetidos os 

trabalhadores da cana, tampouco reduzem o número de queimadas nos canaviais. 

Encontram-se casos de manutenção da prática da queima dos campos de cana antes da 

colheita mecanizada, aparentemente porque as colheitadeiras mais antigas e menos 
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potentes têm nestas condições seu rendimento aumentado em até 30% (SCOPINHO, 

1999). 

Com a expansão da mecanização da produção canavieira, os trabalhadores que 

experimentavam condições precárias de trabalho passaram a se preocupar com o 

aumento do desemprego. Para Veiga Filho et al. (1994), a modernização da agricultura 

não se limita ao avanço das transformações técnico-econômicas, mas abrange 

transformações na estrutura social e nas relações de emprego.  

Nesse aspecto, José Graziano da Silva (1996) aponta que um dos resultados da 

industrialização no campo diz respeito à mudança no processo de trabalho agrícola, na 

qual o trabalhador deixa de controlar a atividade que desenvolve para se tornar operador 

de máquinas. Ainda de acordo com o autor, a complexificação do desenvolvimento 

produtivo no campo permite a criação do proletariado rural, principalmente pelo caráter 

financeiro em superioridade às necessidades técnicas e produtivas. 

Além disso, nesse aspecto, Silva (1996) aponta que um dos resultados da 

industrialização no campo diz respeito à mudança no processo de trabalho agrícola na 

qual o trabalhador deixa de controlar a atividade que desenvolve para se tornar operador 

de máquinas. Ainda de acordo com o autor, a complexificação do desenvolvimento 

produtivo no campo permite a criação do proletariado rural, principalmente pelo caráter 

financeiro em superioridade às necessidades técnicas e produtivas. 

É nesse sentido que as transformações técnicas da última década na 

agroindústria canavieira de Goiás, com vistas à adoção do processo mecanizado do 

corte da cana, possibilitaram traçar as conexões entre o particular e o geral no 

agrohidronegócio canavieiro, que a partir dos dados expostos reflete a condição 

histórica de economia dependente voltada ao setor exportador. Ou, de forma mais clara, 

obedece ao princípio de acumulação por espoliação (HARVEY, 2004) no qual se 

intensifica a exploração da força de trabalho para obtenção de uma quantidade cada vez 

maior de mais-valia.  

Ou seja, não podemos ter somente em vista que as transformações ocorridas na 

agroindústria canavieira são apenas particularidades de sua formação histórica, 

econômica e social, mas que se vinculam e se enlaçam a processos observados em 

escala planetária, sintonizados no contexto da mundialização do capital (CHESNAIS, 

1996). 

Mesmo considerando os avanços na regulação do setor, percebe-se que a 

agroindústria canavieira tem dedicado pouca atenção aos problemas sociais envolvidos 
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no processo produtivo, sendo ainda bastante frequentes ameaças de redução do 

emprego, precarização do trabalho e o desrespeito à legislação brasileira (GUEDES et 

al., 2006). 

Outro aspecto resultante da utilização da colheitadeira mecânica nos canaviais é 

a sua contribuição em atenuar os conflitos entre usineiros e canavieiros (cortadores de 

cana), ou seja, entre capital e trabalho. Nesse sentido, os trabalhadores com menos 

poder de barganha, pois seu trabalho está sendo substituído, se sentem menos 

compelidos a cobrar por melhores condições de trabalho e aumento de salários. 

 

4.2 PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO 

Os desdobramentos da reestruturação produtiva do capital canavieiro no trabalho 

foram apreendidos no processo de reestruturação espacial, materializando os novos 

arranjos geográficos, possibilitando normatizações espaciais diferenciadas, 

conformando novas territorialidades. 

Marx (2013) caracteriza o trabalho como uma interação entre homem e mundo 

natural, de tal modo que os elementos deste último são conscientemente modificados 

para alcançar um determinado propósito. Destarte, o trabalho é a forma pela qual o 

homem se apropria da natureza a fim de satisfazer suas necessidades. 

Singer (2003, p. 35) menciona que “A precarização do trabalho é uma regressão 

que nos leva de volta ao capitalismo selvagem do século XIX”. Nessa nova matriz 

espacial local-mundial, pode-se apontar a regressão do trabalho não enquanto 

produtividade do trabalho, mas enquanto condição efetiva para o exercício da atividade 

laboral. Os direitos universais dos trabalhadores estão sendo paulatinamente destruídos 

sem que haja no horizonte perspectivas animadoras. 

Sobre esta temática o Centro de Estudos de Geografia do Trabalho CEGeT 

vinculado a Universidade Estadual Paulista – UNESP no Campus de Presidente 

Prudente possui importantes contribuições, como por exemplo em pesquisa da Barreto 

(2019, p. 349): 

 

Na colheita manual, os detentores dos meios de produção não conseguiam 

esconder/ocultar o trabalhador e as condições laborais presentes no ambiente 

de trabalho. A degradação, a precarização e a superexploração dos 

trabalhadores eram visíveis e estampadas na paisagem. Na colheita mecânica, 

isso não acontece. Com mais de 85% do processo tecnificado, as imagens 

captam somente o visível materializado na paisagem. As máquinas, as 

transformações na produção canavieira e as inovações tecnológicas 
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incorporadas ao processo de produção e trabalho ficam obscurecidas. A 

intensificação e o prolongamento da jornada laboral, as metas inalcançáveis, 

o assédio moral, o medo do desemprego, o cúmulo de funções, a 

desvalorização salarial, a destituição de direitos sociais e trabalhistas, as 

consequências desse processo, os quais, de maneira geral, são materializados 

nos “acidentes de trabalho”, são invisibilizados pelas máquinas 

 

A regulação das relações capital x trabalho conforme as necessidades do pacto 

fordista ruíram e, em seu lugar, surgiram as mais degradantes formas sociais do 

trabalho. Os trabalhadores e suas entidades de representação, como sindicatos, não 

conseguiram reagir com a devida contundência diante da orquestração das investidas do 

capital, e até se juntaram em negociações com o agrohidronegócio canavieiro, que se 

apropria das condições objetivas e subjetivas para estabelecer maior controle social 

sobre os trabalhadores. 

Para Singer (2003), há a necessidade de uma nova legislação trabalhista (não 

essa Reforma Trabalhista42 aprovada pelo governo de Michel Temer) que reafirme a 

universalidade dos direitos sociais. Apressadamente, pode-se imaginar que bastaria 

cumprir o disposto na Constituição Federal e nos acordos decorrentes das convenções 

da Organização Internacional do Trabalho – OIT. Entretanto, as formas de trabalho na 

atualidade não estão regulamentadas, isso implica pensar o trabalho informal e as 

múltiplas formas de externalização do trabalho, seja em tempo parcial ou total em home 

office (trabalho domiciliar), dentre outras, como forma de precarizar o trabalho. Uma 

nova legislação não significaria legitimar essa precarização, mas um esforço coletivo 

para evitar as condições degradantes de trabalho, por isso vemos com pesar esta nova 

legislação trabalhista que legitima a precarização e o trabalho precarizado. 

Singer (2003, p. 35), destaca: 

 

[...] é essencial preservar os direitos sociais, tão duramente conquistados por 

nosso trabalhador. Assim como não admitimos que alguém se deixe 

escravizar, tampouco devemos admitir que trabalhadores, premiados pelo 

desemprego, se submetam a condições degradantes de trabalho. 

 

Há o imaginário ou a propagação de uma falácia de que ao operar a máquina, o 

trabalhador estaria mecanicamente “liberto” de uma vez por todas do corte manual, sem 

contato direto com o sol forte, cana queimada e fuligem, o que lhe propiciaria um 

ambiente de trabalho salubre. Além disso, ao livrar-se do podão, o trabalhador se 

                                                 

42 Lei Nº 13.467, de 13 de julho de 2017 que foi aprovada, como consequência do Golpe que tirou a 

presidenta Dilma Rousseff e empossou o presidente Michel Temer, no intuito de diminuir ainda mais os 

direitos trabalhistas. 
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livraria, igualmente, dos movimentos contínuos, repetitivos e acelerados que o corte 

manual demanda, evitando, assim, a exaustão e o desgaste físico – transferido para o 

desgaste do maquinário. Do mesmo modo, haveria também uma diminuição do 

envelhecimento precoce e as várias formas de acidentes de trabalho (dores de coluna, 

acidentes de trabalho causado pelo uso do podão etc.). 

Porém, em pesquisa recente sobre a o trabalho escravo nas agroindústrias 

canavieiras em Goiás, Santos (2015) apresenta comprovações de que houve um 

aumento dos casos de trabalhadores em condições análogas à escravidão. Deste modo, a 

expansão do agrohidronegócio canavieiro em Goiás, de 2000 a 2012, segundo a mesma 

autora, houve aumento evidente da superexploração do trabalhador em relação as 

condições degradantes de trabalho, concomitantemente, com as péssimas condições de 

moradia, alimentação e ausência de equipamentos de proteção individual.  

Este aumento de casos de trabalhadores em condições análogas ao trabalho 

escravo ocorreu em agroindústrias canavieiras da região Centro-Norte do estado de 

Goiás, pois as agroindústrias recém instaladas na Mesorregião Sul Goiano apresentam, 

aproximadamente, 100% de trabalho mecanizado. 

Entretanto, a mudança para o trabalho mecanizado não extingue o trabalho 

precarizado, assunto abordado em pesquisa realizada pela enfermeira Fernanda Rocha 

(2007) na região de Ribeirão Preto/SP. A pesquisa revela que o conjunto de 

movimentos realizados no comando das colhedeiras e o fato de permanecerem sentados 

durante toda a jornada de trabalho, não realizarem pausas regulares e estarem 

impossibilitados de realizar atividades de alongamentos ou extensão dos membros e 

tronco com frequência devido às reduzidas medidas das cabines das colhedeiras, 

expõem os operadores ao risco de serem acometidos, principalmente, por lombalgias e 

cervicalgias. 

Continuando, Rocha (2007, p. 111) salienta que “as cargas psíquicas decorrentes 

do trabalho, já que sua atividade exige demasiado esforço mental”, sobretudo, devido ao 

alto grau de atenção e concentração constante que o trabalho exige, predispõe os 

operadores à distúrbios psicológicos, além de contribuir para acidentes de trabalho, a 

exemplo de tombamentos, ocasionados em razão da diminuição da atenção e 

concentração do trabalhador.  

Outro fator considerado é a exposição dos operadores das colhedeiras “a ruídos e 

vibrações ininterruptas, provenientes do movimento e funcionamento das máquinas”, 
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pois, muitos, trabalham sem a presença de protetores auriculares, o que, potencializa “os 

efeitos psicológicos negativos do corte mecanizado” (ROCHA, 2007, p. 112). 

O agrohidronegócio canavieiro consegue ampliar suas margens de lucro ao 

adotar o processo mecanizado, pois reduz o tempo de trabalho social médio (trabalho 

pago) e com isso, os salários daqueles que ainda se encontram empregados no corte 

manual. Marx (2013, p.467)) aponta para alguns passos diretivos desse processo:  

 

Quando a rebeldia crescente da classe trabalhadora forçou o Estado a 

diminuir coercitivamente o tempo de trabalho, começando por impor às 

fábricas propriamente ditas num dia normal de trabalho, quando, portanto, se 

tornou impossível aumentar a produção de mais-valia, prolongando o dia de 

trabalho, lançou-se o capital, com plena consciência e com todas as suas 

forças, à produção da mais-valia relativa, acelerando o desenvolvimento do 

sistema de máquinas. 

 

Scopinho (2000) chama a atenção para o fato de que as novas tecnologias não 

têm representado uma diminuição da penosidade, insalubridade e periculosidade do 

trabalho, mas exatamente o contrário:  

 

[...] a introdução da colhedeira mecânica no corte da cana-de-açúcar não 

diminui as cargas de trabalho do tipo físico, químico e mecânico existentes 

no ambiente de trabalho e ainda acentua a presença de elementos que 

configuram as cargas do tipo fisiológico e psíquico, porque intensificam o 

ritmo de trabalho. Por exemplo, as jornadas de trabalho dos operadores de 

máquinas agrícolas variam de 12 até 24 horas, durante a safra. O trabalho no 

corte mecanizado da cana é organizado em turnos de 8 ou 12 horas e, na 

época do revezamento, a jornada estende-se até 24 horas de trabalho, com 

pequenas pausas para descanso e para fazer as refeições no próprio local de 

trabalho (SCOPINHO, 2000, p. 97). 

 

Exemplificando as preocupações de Scopinho (2000) e Marx (2013) temos a 

reportagem do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - SINAIT (2011), 

em que foram resgatadas trinta e nove (39) pessoas que operavam máquinas para o corte 

de cana-de-açúcar na Fazenda Santa Laura, que faz parte da Associação dos 

Fornecedores de Cana Agroindústria Bom Sucesso (Grupo VREC) em Goiatuba/GO. 

Os trabalhadores cumpriam jornadas de até 27 horas ininterruptas, sendo que 

anteriormente a jornada adotada pela empresa era de 15 horas por 9 horas de descanso. 

De acordo com a legislação, a jornada de trabalho é de 6 horas diárias, em turnos de 

revezamento, ou 8 diárias, em turnos fixos. Os salários dos funcionários estavam sendo 

pagos em dia, porém, sem os valores de horas extras e descanso semanal remunerado.  

Esse resgate de trabalhadores em condições análogas à escravidão é um sinal de 

que a mecanização, que é defendida pelo agrohidronegócio canavieiro e por seus 
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apoiadores, como a solução para a exploração do trabalho escravo nos canaviais, não 

garante, necessariamente, trabalho decente no campo, como podemos analisar na Tabela 

12, referente às Infrações Trabalhistas acionadas pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego – MTE (ANEXO I), contra as Agroindústrias localizadas na Mesorregião Sul 

Goiano. 
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Tabela 12 - Infrações trabalhistas nas agroindústrias canavieiras - Mesorregião Sul Goiano 

Agroindústrias Jornada 

de 

Trabalho 

Descanso Contrato e 

rescisão 

Remuneração FGTS Registro 

e CTPS 

Pessoas c/ 

deficiência 

Prot. 

trabalho do 

menor 

Práticas 

discriminatórias 

BP Itumbiara S.A. 5 10 2 0 0 0 2 0 0 

BP Tropical S.A. 6 13 2 1 0 1 1 1 0 

Caçu LTDA 13 17 3 2 2 0 0 0 0 

Canadá 3 2 1 0 1 2 0 0 0 

Cerradinho 5 21 7 3 1 1 1 1 0 

CEM 4 8 2 1 0 2 1 3 0 

Decal 4 8 1 0 0 0 0 1 0 

Denusa 15 24 8 2 3 3 1 1 1 

Goiasa 19 16 4 2 3 0 2 1 1 

Lasa (Lago Azul) 6 5 4 2 1 1 0 0 0 

Nova Fronteira 

Bio 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Água Emendada 21 30 2 2 1 4 1 1 0 

Morro vermelho 17 33 6 3 1 4 1 1 0 

Rio Claro 7 12 2 5 0 2 1 1 0 

Centroeste 7 9 4 1 1 3 3 3 0 

Santa Helena 10 26 2 2 13 0 0 1 0 

São Paulo 12 20 7 5 12 2 1 0 1 

São Simão 8 9 7 3 2 1 0 0 0 

Serra do Caiapó 9 7 8 1 0 2 0 1 0 

Serranópolis 12 10 3 4 2 1 0 0 0 

São Francisco 3 4 3 3 1 6 0 0 1 

Rio Dourado 3 4 3 3 1 5 0 0 1 

Usinova 5 8 1 2 1 5 0 1 0 

Vale do Verdão 16 27 14 4 6 3 0 1 1 

Cambuí 0 0 1 0 0 1 0 1 0 

Floresta 2 6 5 3 1 0 0 1 0 

Panorama 9 7 7 3 0 0 0 3 0 

Bom Sucesso 4 9 2 0 0 3 0 1 0 

Nardini 2 1 0 0 0 0 0 1 0 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE (2017) 

Organização: Autor, 2018 
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Infrações trabalhistas das agroindústrias canavieiras da Mesorregião Sul Goiano-GO (Continua) 

Agroindústrias Segurança e 

Saúde do 

Trabalhador 

Transporte Local de 

trabalho 

Alojamento Instalações 

Sanitárias 

Alimentação Construção 

da 

Agroindústria 

Prevenção 

de Riscos 

TOTAL 

BP Itumbiara S.A. 2 1 0 0 2 3 0 1 28 

BP Tropical S.A. 0 0 0 
 

0 1 0 1 27 

Caçu LTDA 22 0 11 0 13 5 0 18 106 

Canadá 10 1 5 0 1 4 0 2 32 

Cerradinho 7 3 2 0 5 4 0 7 68 

CEM 5 0 0 0 2 2 0 1 31 

Decal 19 0 0 0 0 1 1 13 48 

Denusa 17 4 9 0 14 13 3 12 130 

Goiasa 16 0 6 0 13 6 1 14 104 

Lasa (Lago Azul) 8 5 6 0 12 7 3 13 73 

Nova Fronteira 

Bio 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Água Emendada 66 3 13 3 24 23 2 25 221 

Morro vermelho 62 4 6 20 15 14 0 29 216 

Rio Claro 9 2 0 0 2 3 0 3 49 

Centroeste 11 1 0 0 2 1 1 3 50 

Santa Helena 4 0 0 0 2 3 0 4 67 

São Paulo 71 3 9 0 23 7 0 31 204 

São Simão 17 4 4 0 12 8 1 14 90 

Serra do Caiapó 22 0 9 0 12 13 7 12 103 

Serranópolis 32 0 17 0 19 0 12 23 135 

São Francisco 15 1 3 3 2 4 0 7 56 

Rio Dourado 12 2 1 0 1 4 0 9 49 

Usinova 18 0 9 0 0 0 1 5 56 

Vale do Verdão 98 9 23 13 43 13 16 47 334 

Cambuí 0 0 1 0 3 1 0 0 8 

Floresta 5 1 0 0 0 1 12 3 40 

Panorama 6 3 3 0 8 3 4 13 69 

Bom Sucesso 4 1 3 0 3 1 0 12 43 

Nardini 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego – MTE (2017) 

Organização: Autor, 2018 
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Pelas informações apresentadas podemos identificar que a maior parte das 

infrações são referentes à jornada de trabalho e do descanso, comprovando que os fatos 

apresentados pela reportagem da SINAIT (2011) podem ser mais comuns do que se tem 

reportado os meios de comunicação. 

Desse modo, vale ressaltar que o alto índice de mecanização nas agroindústrias 

canavieiras instaladas na Mesorregião Sul Goiano não impede a ocorrência de 

notificações de acidentes trabalhistas, principalmente, quanto ao respeito a duração da 

jornada de trabalho e ao descanso obrigatório. A Lei. N. 13.467, de 13 de julho de 2017, 

ao ser aprovada legaliza infrações que ocorriam no passado, como por exemplo o 

descanso obrigatório, que com a nova lei passa a ser acertado entre trabalhador e patrão 

a melhor distribuição deste horário de descanso. 

Outra informação importante são os dados de infrações trabalhistas referentes a 

Segurança e Saúde do Trabalhador e Prevenção de Riscos que são normas rígidas que 

buscam assegurar a vida do trabalhador, isto é, se as agroindústrias canavieiras não 

respeitam estas leis, estão atentando contra a vida de seus trabalhadores. 

É importante destacar que apenas a Agroindústria Nova Fronteira não apresenta 

infrações trabalhistas. As demais agroindústrias que utilizam o discurso de que seus 

trabalhadores são na verdade parceiros, possuem diversas infrações trabalhistas. 

Parceiros que, pela forma que administram, não possuem tanto apreço. 

Para nosso entendimento, a ameaça de desemprego conduz a aceitação de 

condições precárias de trabalho. O clima de insegurança pela incerteza da manutenção 

do posto de trabalho, frequentemente, é utilizado para forçar o trabalhador a aceitar a 

não regulamentação da jornada de trabalho, a falta ou inadequação de Equipamento de 

Proteção Individual, a alimentação de má qualidade e insuficiente, o transporte inseguro 

e sujeito a acidentes e a possibilidade de redução da expectativa de vida pela grande 

exposição à fuligem e pó, ao risco de intoxicação por agrotóxicos e de desenvolvimento 

de doenças oriundas de atividades pesadas e repetitivas. 

Quanto às infrações relacionadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 

FGTS, apresentamos outro banco de dados com informações sobre agroindústrias 

canavieiras localizadas na Mesorregião Sul Goiano que possuem dívidas com a União 

e/ou com o FGTS (Quadro 6). Percebeu-se que além de atentarem contra a vida dos 

trabalhadores, extraindo cada vez mais destes sujeitos, as agroindústrias canavieiras, 

não pagam à União de forma correta o FGTS, “roubando” mais uma vez os 

trabalhadores. 
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Quadro 6 - Dívidas ao FGTS das agroindústrias canavieiras - Mesorregião Sul Goiano 

Fonte: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN (2017) 

Org.: Autor, 2018 

 

A lista de devedores, regulamentada pelas Portarias Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional nº 721, de 11 de outubro de 2012 e nº 430, de 04 de junho de 2014, 

apresenta a relação das pessoas físicas ou jurídicas que possuem débitos com a Fazenda 

Nacional e o FGTS inscritos em dívida ativa, na condição de devedor principal, 

corresponsável ou solidário. Não estão relacionados aqui devedores que tenham débito 

com exigibilidade suspensa ou que tenham ação ajuizada com o objetivo de discutir a 

natureza da obrigação ou seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente 

ao Juízo, na forma da lei. 

Desse modo, com os desdobramentos da reestruturação produtiva do 

agrohidronegócio canavieiro houve a precarização do trabalho, como fora observado 

por meio da Tabela 12 contendo infrações trabalhistas nas agroindústrias do estado de 

Agroindústrias Dívida com União e FGTS 

BP Bioenergia Itumbiara S.A R$ 325.724,95 

BP Bioenergia Tropical S.A R$ 0,00 

Cacu Comércio e Indústria de Açúcar e Álcool Ltda R$ 0,00 

Canadá (Ex-Alcoolverde) - Agroindústria Global Goiás S.A. R$ 858.059,40 

Cerradinho Bionergia S/A R$ 283.355,71 

Central Energética Morrinhos – CEM R$ 0,00 

Decal - Agroindústria Rio Verde LTDA R$ 386.315,23 

Denusa - Recuperação Judicial R$ 141.901.004,11 

Goiasa R$ 3.054.515,17 

Lasa (Lago Azul) R$ 4.468,18 

Nova Fronteira Bioenergia R$ 0,00 

Água Emendada R$ 0,00 

Morro vermelho R$ 0,00 

Rio Claro R$ 0,00 

Centroeste R$ 0,00 

Santa Helena R$ 640.128.205,56 

São Paulo (Ex - Fortaleza) R$ 55.359.137,32 

São Simão R$ 0,00 

Serra do Caiapó R$ 0,00 

Serranópolis R$ 604.038,98 

São Francisco R$ 0,00 

Rio Dourado R$ 0,00 

Usinova (Nova Gália) R$ 0,00 

Vale do Verdão R$ 0,00 

Cambuí R$ 0,00 

Floresta R$ 0,00 

Panorama R$ 0,00 

Bom Sucesso R$ 0,00 

Agroindústria Nardini R$ 0,00 

Total R$ 842.904.824,61 

https://www2.pgfn.fazenda.gov.br/ecac/contribuinte/downloads/portaria-721-11-outubro-2012.pdf
https://www2.pgfn.fazenda.gov.br/ecac/contribuinte/downloads/portaria-430-4-junho2014.pdf
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Goiás das quais o Ministério do Trabalho e Emprego teve ciência e notificou. Como 

também pela diminuição dos direitos trabalhistas através da Lei N. 13.467, de 13 de 

julho de 2017. Tais fatos provocam modificações e causam efeitos socioeconômicos nas 

relações de trabalho. 

 

4.3 EFEITOS SOCIOECONÔMICOS NAS RELAÇÕES DE TRABALHO 

 Os efeitos socioeconômicos nas relações de trabalho no agrohidronegócio 

canavieiro podem ser observados nas relações dentro da agroindústria e também no 

arrendamento e fornecimento da cana para a agroindústria. Esta relação nem sempre é 

legalista. Para uma maior compreensão das relações de arrendamento e fornecimento, 

será realizado uma discussão inicial sobre renda da terra e posteriormente uma análise 

sobre as relações de arrendamento e fornecimento. 

 Marx analisou a renda da terra e a transição do feudalismo para o capitalismo de 

uma estrutura agrária particular: a inglesa. Esse foi o primeiro país a realizar essa 

transição e passar de uma sociedade agrária para uma sociedade urbana e industrial. A 

partir do século XV, os senhores da terra – classe social ligada à nobreza e totalmente 

improdutiva – começaram a alugar suas terras em grandes parcelas para arrendatários 

(antigos camponeses enriquecidos) que as colocavam em produção com mão-de-obra 

assalariada.  

Nessa transição, o poder político que outorgava a linhagem nobre começou a ser 

corroído pelo dinheiro de uma classe arrendatária cada vez mais poderosa. Os 

camponeses foram sendo expulsos da terra, processo legitimado por uma nova 

superestrutura jurídica que os próprios senhores criavam e defendiam no parlamento. A 

terra e seus servos deixaram de formar parte da base material da sociedade para dar 

espaço a relações de produção novas. A terra se valorizou economicamente e a renda 

feudal foi se convertendo violentamente em renda capitalista (MOORE JR, 1983; 

MARX, 2013). 

A teoria da renda da terra é uma teoria sobre a diferenciação espacial do solo e, 

portanto, uma ferramenta de análise geográfica. A renda capitalista da terra e o lucro 

dos negócios agrícolas são canalizados em cada sociedade por meio da estrutura agrária 

para determinados setores sociais, configurando nesse processo tipos particulares de 

desenvolvimento. Como o capitalismo teve seu início no campo, isto é, nas sociedades 

agrícolas (WOOD, 2001), a estrutura agrária resultante dos processos modernizadores 
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que puseram fim ao feudalismo desempenhou um papel fundamental nos sistemas 

políticos e econômicos dos países industriais (MOORE JR, 1983). 

Apesar de a terra não ter valor, pois não é fruto do trabalho humano, trata-se de 

um bem natural não reprodutível que constitui o local onde ocorre o processo de 

produção. A terra não é trabalho materializado, embora, a exemplo da força de trabalho, 

torna-se mercadoria no capitalismo. Segundo Martins (1983, p. 160), 

 

[...] assim, como o capital pode apropriar-se do trabalho, também pode 

apropriar-se da terra. Assim como o capitalista precisa pagar um salário para 

se apropriar da força de trabalho, precisa pagar uma renda para se apropriar 

da terra. Assim como a força de trabalho se transforma em mercadoria no 

capitalismo, também a terra se transforma em mercadoria. Assim como o 

trabalhador cobra um salário para que sua força de trabalho seja empregada 

na reprodução do capital, o proprietário da terra cobra uma renda para que ela 

possa ser utilizada pelo capital. 

 

Marx (2013) analisa os três tipos de rendas capitalistas: a) renda diferencial I e 

II; b) renda absoluta; c) e, renda de monopólio. A renda diferencial surge das desiguais 

condições geográficas da superfície da terra: fertilidade, localização e grau de 

investimento na produção agrícola. Na renda diferencial I, os fatores fertilidade e 

localização geográfica, com as variáveis de diferenças no clima, intensidade do sol, 

frequência das chuvas, relevo, altitude, temperatura etc., fazem com que capitais 

idênticos investidos em superfícies iguais de terras obtenham retornos diferentes.  

Já a renda diferencial II está vinculada ao grau de investimentos técnicos e 

científicos aplicados na produção agrícola (drenagens, maquinarias, fertilizantes, 

melhoramento genético etc.). Dessa maneira, a produção é dependente não da fertilidade 

do solo, mas do capital investido em aumentar a produtividade. Toda renda diferencial é 

um excedente de retorno acima da taxa média de lucro, que resulta da produção de um 

mesmo produto sobre terras de diferentes qualidades, localização e graus de 

investimentos.  

Destarte, a renda diferencial surge da concorrência entre capitalistas agrícolas: 

aqueles que produzem em terras de melhor qualidade, localização e desenvolvimento 

técnico-científico receberão um lucro extra em função de que os preços dos produtos no 

mercado estão determinados pelo preço da produção da terra de pior qualidade, 

desenvolvimento técnico-científico e localização (MARX, 2013). 

Também contribuem para a formação de renda os saberes locais ligados à 

produção agrícola, que serve como um complemento de renda variando também em 

função de diferenças espaciais na aplicação de impostos ou subsídios à produção. 
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Segundo Bender (2017), a terra não é produto do trabalho humano, mas sua 

localização com relação a obras de infraestrutura, serviços etc., sim é resultado do 

trabalho social. Desse modo, a renda diferencial II será maior quando a parcela de terra 

ocupada (no campo ou na cidade) se encontre próxima às vias de comunicação, 

estradas, serviços, comércios etc. Cada localização é única, ou seja, as localizações não 

podem ser distribuídas equitativamente. Embora produzidas pelo trabalho são 

irreproduzíveis pelo trabalho social. 

Como exemplo prático, considerando a localização geográfica, as vias de 

comunicação com diferentes modais atreladas às condições edafoclimáticas da 

Mesorregião Sul Goiano e o incentivo e subsídio estatal à cultura da cana-de-açúcar, 

fazem com que a renda da terra seja cada vez maior, proporcionando significativos 

ganhos ao agrohidronegócio canavieiro. 

 Como fora observado em Quirinópolis, em 2007, quando se cultivava soja ou 

pecuária, o preço da terra era de aproximadamente R$ 6.200,00/hectare, atualmente, 

com a expansão da cana-de-açúcar, o preço varia entre R$ 16.500,00/hectare e R$ 

20.500/hectare. Segundo Bacha et al. (2016), dados do Instituto de Economia Agrícola 

–  IEA, Fundação Getúlio Vargas – FGV e FNP Consultoria & Negócios apontam cerca 

de R$ 21.500,00/hectare o preço da terra para lavoura no Brasil, sendo o mais elevado, 

o da região Sul. Ou seja, o Sul Goiano está entre os preços da terra mais caros do Brasil, 

impulsionado principalmente pelo plantio de cana-de-açúcar (junto com a laranja, um 

dos preços da terra por cultivo mais caros do Brasil), que vem aumentando nas últimas 

décadas (BACHA et al., 2016). 

 Quanto à renda absoluta, dizemos que o pior solo cultivado não gera renda 

diferencial, mas por outro lado é necessário que ele gere algum tipo de renda para ser 

colocado em produção, denominada de renda absoluta. Decorre do monopólio da 

propriedade da terra e provém da necessidade de colocar em produção as piores terras 

disponíveis, à medida em que a produção social aumenta e exige mais alimentos ou 

matérias primas.  

O entendimento do monopólio da terra passa necessariamente pelo argumento de 

que o pior solo tem de gerar uma renda para que possa viabilizar a aplicação de capitais, 

pois o arrendatário não será estimulado a aplicar esses capitais, e o proprietário não terá 

nenhum fator estimulante em cedê-la para o arrendamento. 

Segundo Lenz (1981, p. 67), 
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[...] a necessidade de o pior tipo de solo gerar uma renda, de não ser cultivado 

enquanto não produzir um excedente sobre o preço de produção que 

proporciona apenas o lucro médio normal, faz com que a existência da 

propriedade privada da terra seja a causa geradora da elevação dos pregos 

que pagarão essa renda. Assim a renda absoluta tem como causa primeira, a 

propriedade da terra (LENZ, 1981, p. 67). 

 

Por fim, a renda de monopólio é aquela derivada da produção exclusiva de um 

produto agrícola, que por questões culturais, naturais, edafoclimáticas etc., produzida 

somente em uma determinada área geográfica, ou seja, por características ímpares 

produzem produtos únicos, gerando preços superiores desse produto em relação à média 

do mercado, como é o caso das denominações de origem de determinados produtos, 

como o vinho chileno, os charutos cubanos, o champanhe francês etc. (BENDER, 

2017). 

Utilizando-se desses conceitos sobre renda da terra de Marx (2013), Miziara 

(2009) afirma que existe uma forte relação entre a renda diferencial I e a renda 

diferencial II, na qual os capitalistas procuram intensificar os investimentos nas regiões 

que consideram mais propícias por suas características naturais (renda diferencial I), 

alterando assim o padrão tecnológico (renda diferencial II) em tais regiões, como vem 

ocorrendo na Mesorregião Sul Goiano. 

Vale ressaltar que, segundo Bacha et al. (2016), quanto maior for a demanda por 

terra, com a oferta fixa, maior será seu preço, como, por exemplo, no estado de São 

Paulo, que apresenta um dos maiores preços da terra agrícola do país. Com a disputa de 

diferentes setores econômicos por essas terras, os preços aumentaram proporcionando 

assim uma procura por novas terras pelo agrohidronegócio canavieiro, como é caso de 

Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Paraná. 

E com a oferta de terra agricultável sendo reduzida, à medida em que parcela 

maior do território paulista está sendo alocada para urbanização, obras de infraestrutura, 

instalação de indústrias e mineração. Por exemplo, há uma maior elevação do preço, 

acarretando mudanças no agrohidronegócio canavieiro, migrando do estado de São 

Paulo para essas regiões de expansão, como o Sul Goiano. 

No caso do agrohidronegócio canavieiro em Goiás, a renda da terra ocorre 

principalmente por duas práticas, o arrendamento e o fornecimento43, havendo também, 

em alguns casos, a utilização de terras próprias da agroindústria para o cultivo. 

                                                 

43 Fornecedor é caracterizado como fornecedor de cana-de-açúcar a empresa que, utilizando de suas 

próprias terras ou arrendadas, realiza parcial ou todo o manejo da cana-de-açúcar, entregando a cana de 
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Em Quirinópolis foi identificado a partir de entrevista com o Secretário de 

Comércio e Indústria, Alex Gomes e o Secretário de Agricultura, João Batista, que a 

diferença entre arrendatários e fornecedores se refere ao preço e a distribuição das terras 

em arrendatários e fornecedores. Cerca de 60% das áreas cultivadas com as canas que 

serão moídas pela Agroindústria São Francisco são de arrendatários e 40% de 

fornecedores. Já na Agroindústria Boa Vista, essa relação é de 90% de arrendatários e 

10% de fornecedores. 

No caso de Quirinópolis, a partir de 2006, a concorrência entre as agroindústrias 

pelo arrendamento das terras disponíveis aumentou em certa medida o preço negociado, 

o que ainda faz parecer um bom negócio estabelecer este tipo de contrato. De acordo 

com levantamentos realizados em campo, a Agroindústria Boa Vista remunera o 

proprietário da terra, em média, com R$ 1.100,00 (2017) anuais por hectare, preços 

ainda inferiores aos praticados em São Paulo em 2017, com uma média de R$ 1.900,00 

por hectare (LIMA FILHO, et al., 2017). 

 

4.3.1 ARRENDAMENTO E FORNECIMENTO: relações contratuais e tributárias 

As formas de estruturação das cadeias produtivas do agrohidronegócio 

canavieiro tornam-se assim mais eficientes e complexas, de modo que a exploração da 

terra, por meio de fornecimento da cana e arrendamentos, constitui um desses 

fenômenos antigos que se atualiza de acordo com as novas realidades em uma estratégia 

de acumulação do capital cada vez maior. 

Em sua pesquisa sobre contratos agrários do agrohidronegócio canavieiro em 

Goiás Picanço Filho (2010) relata que a cessão do uso da terra é atualmente uma 

importante ferramenta para o aumento do cultivo da cana-de-açúcar, pois possibilita que 

as agroindústrias canavieiras disponham desse fator de produção. Também se 

estabelecem contratos de integração que são firmados entre as agroindústrias 

canavieiras e os camponeses com o propósito de fornecimento da cana-de-açúcar como 

matéria-prima para o processamento agroindustrial. Os contratos celebrados em 

                                                                                                                                               

açúcar na Usina. Já o arrendatário (chamado de parceiro), por não ter condições de realizar os 

procedimentos agrícolas ou por possuir a terra como fonte de investimento, deixa a mesma em 

responsabilidade da Usina, através de contrato. 
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consonância com o aparato legal norteiam as relações sociais que se estabelecem para 

desenvolvimento da cultura desse produto em território goiano. 

Numa estratégia das agroindústrias em não imobilizar capital elas não possuem 

áreas de terras em quantidade suficiente para produzir sua própria matéria-prima, resta a 

alternativa de negociação com camponeses, o que pode ser realizado tanto por contrato 

de arrendamento de terras para a própria produção, quanto por contrato de compra da 

produção dos fornecedores. 

Para alcançar os objetivos de produzir açúcar, álcool e subprodutos, as 

agroindústrias canavieiras normatizam os procedimentos adequados para a obtenção de 

matéria-prima e garantia da continuidade do funcionamento das unidades de produção 

mediante contratos de arrendamento e contratos de fornecimento de cana com base nas 

normas regulamentadoras emitidas pelo Estado e demais órgãos relacionados à 

atividade canavieira.  

Em algumas situações, a integração é desvantajosa para arrendatários, uma vez 

que eles nem sempre dispõem de informações precisas sobre as regras, normas, políticas 

públicas e outros procedimentos operacionais, mas que são de domínio das 

agroindústrias e utilizadas por ocasião da celebração dos contratos. A consequência 

disso é que fornecedores e arrendatário passam a ser a parte da relação com menos 

poder de barganha nas diversas transações contratuais realizadas. (PICANÇO FILHO, 

2010). 

O Estatuto da Lavoura Canavieira (BRASIL, 1941), em seu artigo primeiro e 

respectivos parágrafos, definiu o agente social denominado fornecedor de cana:  

 

Considera-se fornecedor todo o lavrador que, cultivando terras próprias ou 

alheias, haja fornecido canas a uma mesma agroindústria, diretamente ou por 

interposta pessoa, durante três ou mais safras consecutivas.  

§ 1° Na definição deste artigo, estão compreendidos os parceiros, 

arrendatários, bem como os lavradores sujeitos ao risco agrícola e aos quais 

haja sido atribuída, a qualquer título, área privativa de lavoura, ainda que os 

respectivos fornecimentos sejam feitos por intermédio do proprietário, 

possuidor ou arrendatário principal do fundo agrícola.  

§ 2° Na definição deste artigo incluem-se os lavradores aos quais venha a ser 

atribuída quota de fornecimento em consequência de contratos assinados 

pelos mesmos com as Agroindústrias, a partir desta data e observadas as 

disposições do presente Estatuto (BRASIL, 1941). 

 

Dessa forma, os fornecedores vendem sua produção de cana para as 

agroindústrias que têm o compromisso de adquirir essa produção. As normas gerais dos 

contratos de sociedade passaram a ser regulamentadas pelo Código Civil de 2002 
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(BRASIL, 2002), no qual as relações contratuais do tipo fornecimento de matéria-prima 

se enquadram como “contrato de compra e venda”, previsto no Código Civil.  

Segundo Tedesco (2001), os aspectos sociais ligados às dinâmicas econômicas 

com o modelo de produção moderna e de racionalidade técnica e econômica impõem 

que para sobreviver o camponês seja obrigado a se organizar em novas bases técnicas e 

de benfeitorias, muitas vezes especializando-se em uma cultura determinada pelo 

mercado ou pela agroindústria. Assim, a terceirização pode ser considerada como meio 

da transferência de atividades produtivas para terceiros especializados, descentralizando 

grande parte dos riscos de produção. Em muitos casos, é interessante economicamente 

para a agroindústria, pois esta não necessita da utilização de elevados capitais 

financeiros e recursos humanos. 

Nesse sentido, ao formalizarem contratos para fornecimento de cana-de-açúcar, 

as agroindústrias estão terceirizando essa etapa de produção e transferindo aos 

fornecedores todos os riscos pertinentes à produção. Ou seja, caso haja alteração 

climática ou alguma doença no canavial, o prejuízo não ficaria para a agroindústria 

canavieira, mas sim para o fornecedor. 

Essa estratégia de gestão adotada propicia uma forma de obter matéria-prima a 

um custo menor do que a produção própria com qualidade e quantidade e no tempo 

oportuno. Os camponeses produtores de matéria-prima para agroindústria são 

comumente denominados segundo Iório (1994, p. 142) “integrados” (no caso das duas 

agroindústrias visitadas o termo utilizado era parceiros) e, que, a integração representa 

“a relação que se estabelece entre as agroindústrias e os produtores, [...] consiste em, 

mediante um contrato formal ou verbal, o produtor passar a produzir determinada 

matéria-prima vendendo exclusivamente para a agroindústria com a qual tem contrato”. 

As concepções modernas de arrendatário e arrendador de terra como um agente 

social reconhecido juridicamente e suas possíveis relações sociais passíveis de serem 

firmadas na sociedade, foram definidas no escopo do Estatuto da Terra (BRASIL, 1964) 

e demais dispositivos complementares da legislação agrária. A partir daí os proprietários 

de terra e arrendatários puderam celebrar contratos agrários regidos por um aparato 

legal assentado no domínio da burocracia estatal. Os contratos agrários se tornaram uma 

maneira racional de estabelecer relações sociais entre as empresas rurais e os diversos 

setores da atividade rural.  

Ademais, os contratos agrários definem racionalmente todos os direitos e 

obrigações negociadas entre os atores. Nessa acepção, as negociações estabelecidas 
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entre as agroindústrias canavieiras, os fornecedores de cana-de-açúcar e os camponeses 

se encontram devidamente amparadas por contratos formais, em obediência às normas 

estabelecidas pelo Estatuto da Terra e legislação concernente ao assunto (PICANÇO 

FILHO, 2010). 

Dada a defasagem ou ausência de normas eficazes para o desenvolvimento 

equilibrado do setor rural, o Estado promulgou o Estatuto da Terra, Lei no 4.504, de 30 

de novembro de 1964 (BRASIL, 1964). A partir de então, esse estatuto passou a 

normatizar as relações contratuais na atividade rural que deveriam ser observadas e 

seguidas pelos contratantes.  

Segundo Picanço Filho (2010), na sequência foi promulgada a Lei no 4.967, que 

trata especificamente dos contratos agrários, estabelecendo a abrangência das normas 

gerais referentes aos contratos de arrendamentos e parcerias a todos os contratos 

agrários, e não apenas os referidos no artigo 92 do Estatuto da Terra, fixando seus 

pressupostos nos princípios do Direito, como se lê em seu artigo 13: “os contratos 

agrários regulam-se pelos princípios gerais que regem os contratos de Direito comum, 

no que concerne ao acordo de vontade e ao objeto”, observados os preceitos de Direito 

Agrário.  

Segundo Marques (2005), em que pese o Código Civil de 1916 (BRASIL, 1916) 

ter sido a principal fonte do Direito Agrário, e principalmente no que se refere aos 

contratos agrários, ele foi substituído pelo Estatuto da Terra. Por essa razão, a Lei nº 

10.406, de 10 de janeiro de 2002, que estabeleceu o Novo Código Civil, sequer se 

referiu aos contratos agrários.  

 

O objeto dos contratos agrários é o imóvel rural, ao passo que o seu fim é o 

uso ou posse temporária da terra para o desenvolvimento da atividade 

agrícola ou pecuária, nas modalidades de arrendamento ou de parcerias 

rurais, conforme artigos 92 a 96 do Estatuto da Terra. O Decreto nº 59.566 de 

1966, em seu artigo 1º, traz a seguinte regulamentação:  

O arrendamento e a parceria são contratos agrários que a lei reconhece, para 

o fim de posse ou uso temporário da terra, entre o proprietário, quem detenha 

a posse ou tenha a livre administração de um imóvel rural, e aquele que nela 

exerça qualquer atividade agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou 

mista (BRASIL, 1966a). 

 

Por sua vez, o artigo 4º do Decreto 59.566/66 define legalmente a relação 

contratual de parceria rural:  

 

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 
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bens e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de 

exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, 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 força maior do empreendimento rural, e dos frutos, produtos ou 

lucros havidos nas proporções que estipularem, observados os limites 

percentuais da lei (BRASIL, 1966b). 

 

Nesse sentido, o Estatuto da Terra estabelece para os contratos de arrendamento 

ou de parceria firmados entre o proprietário de um imóvel rural e os que exercerão 

qualquer atividade agropastoril a seguinte denominação jurídica “Contrato Agrário”. 

Portanto, os contratos devem obedecer às determinações legais estabelecidas no 

regulamento e conter obrigatoriamente cláusulas que assegurem a conservação da 

natureza e a proteção social e econômica dos arrendatários e dos parceiros-outorgados, 

considerados parte mais fraca do negócio. 

Conforme o Estatuto da Terra (BRASIL, 1964), esses prazos mínimos são os 

seguintes: a) de três anos nos casos de arrendamento em que ocorra atividade de 

exploração de lavoura temporária e/ou de pecuária de pequeno e médio porte, bem 

como em todos os casos de parceria; b) de cinco anos para lavoura permanente e 

pecuária de grande porte para cria, recria, engorda ou extração de matérias-primas de 

origem animal; c) de sete anos nos casos em que ocorra atividade de exploração 

florestal. Quando o contrato de arrendamento for por prazo indeterminado, considera-se 

o prazo mínimo de três anos. 

Em Quirinópolis, as agroindústrias trabalham com contratos de 

aproximadamente 8 anos, já em alguns casos, como detalhado pelo entrevistado da 

Agroindústria Rio Claro em Caçu, os contratos chegam a 13 anos, fazendo com que o 

arrendatário tenha seu vínculo com outras atividades agropecuárias extintas, 

fornecedores e clientes esquecidos. Caso o arrendamento ou fornecimento para o 

agrohidronegócio canavieiro não seja mais produtivo o retorno às outras atividades seja 

dificultoso, como podemos observar na Figura 32, na qual o cultivo da cana-de-açúcar 

quase toma a casa do arrendatário. 
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Figura 32 - Arrendamento para o agrohidronegócio canavieiro em Quirinópolis/GO 

 
Fonte: Autor (11/10/2017) 

 

No agrohidronegócio canavieiro, as agroindústrias impõem as regras do contrato 

aos fornecedores de cana e arrendatários em decorrência das relações contratuais. Na 

condição de sujeitos que precisam cumprir as cláusulas contratuais, muitas vezes 

abdicam de alguns direitos estabelecidos, a despeito de sofrerem prejuízos tanto de 

ordem econômica quanto social. Além disso, as agroindústrias frequentemente não 

obedecem ao que foi contratado (PICANÇO FILHO, 2010). 

O agrohidronegócio canavieiro no Brasil dispõe de poder econômico, político e 

social, possui auxílio e informações desproporcionais se comparadas aos arrendatários e 

fornecedores. De acordo com Paulillo; Almeida (2009, p. 4), o poder das agroindústrias 

canavieiras se expressa nos aspectos “constitucionais, políticos, financeiros, 

tecnológicos, organizacionais e jurídicos” (Quadro 7): 
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Quadro 7 - Aspectos de poder das agroindústrias canavieiras 

Recursos de poder Descrição 

Constitucionais  Regras e normas legitimadas, instituídas pelo Estado, e regulamentos criados 

pelos diversos órgãos (Única, Consecana, Confederação da Agricultura e 

Pecuária do Brasil - CNA).  

Políticos  Status público atribuído pelo Estado, poder de representação de um ator 

coletivo, número de parlamentares defensores dos interesses dos produtores e 

das agroindústrias, como a Frente Parlamentar da Agropecuária - FPA. 

Financeiros  Financiamentos de longo prazo, com recursos subsidiados, em instituições 

financeiras (BNDES e BB), incentivos fiscais recebidos do governo estadual 

(Fomentar e Produzir). 

Tecnológicos  Conhecimentos técnicos e agronômicos, disponibilidade de máquinas e 

equipamentos necessários para os diversos processos de produção (plantio, 

colheita, transporte, armazenagem etc.). 

Organizacionais  Infraestrutura institucional (produção de mudas, centro de treinamento), 

informações compartilhadas e propaganda, parcerias, informações ocultadas, 

proximidade de fornecedores, subarrendamento. 

Jurídicos  Direito de propriedade e ajuizamentos de ações 

Fonte: Paulillo; Almeida (2009, p. 4). 

 

Nesse sentido, o conjunto de recursos de poder proporciona às agroindústrias 

canavieiras quantidade e qualidade de informações essenciais adequadas para a 

coordenação da estrutura produtiva, visando a obtenção de maior rentabilidade. 

Embasadas no domínio dessas informações, as agroindústrias celebram os contratos 

com fornecedores e arrendadores de cana-de-açúcar, os quais contêm elementos 

decisivos para as empresas manterem-se com domínio na coordenação e decisão da 

cadeia sucroalcooleira (PICANÇO FILHO, 2010). 

Ressalta-se ainda que as agroindústrias canavieiras contam com instituições de 

representação política de classe nos estados. No caso de Goiás, sua representação é feita 

pelo Sindicato da Indústria de Fabricação de Álcool do Estado de Goiás – SIFAEG, que 

dispõe de recursos financeiros, logísticos, jurídicos, dentre outros, para prestar 

assessoria às agroindústrias.  

Já os fornecedores e arrendatários de cana-de-açúcar não contam com uma 

entidade de classe, quando muito são representados pelos sindicatos rurais, com poucos 

recursos, pouco pessoal e muita demanda para defender esses produtores. É por essa 

razão que a assimetria de informação das agroindústrias do agrohidronegócio canavieiro 

aumenta ainda mais diante da outra parte.  
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Após a desregulamentação do complexo canavieiro ocorrido no início dos anos 

de 1990, surge nova rede política, com o objetivo de implantar o novo modelo de gestão 

na atividade canavieira brasileira. O segmento da agroindústria canavieira criou, em 

1997, a UNICA, em substituição a Associação das Indústrias de Açúcar e Álcool - 

AIAA e a Sociedade dos Produtores de Açúcar e Álcool - SOPRAL. A criação dessa 

entidade de representação empresarial surgiu em decorrência, segundo Belik; Vian 

(2002, p. 72), “[...] da percepção do setor de que havia demandas comuns junto ao 

Estado e a divisão do setor prejudicava as empresas frente aos seus clientes, os 

distribuidores de combustíveis”. Ela conta com uma equipe de profissionais altamente 

qualificados em diversas áreas – econômica, financeira, jurídica, política, comerciais, 

dentre outras –, proporcionando grandes recursos de poder para influir nas decisões e 

coordenação do complexo canavieiro. 

Por outro lado, os fornecedores de cana-de-açúcar contam com apoio da 

Organização dos Plantadores de Cana da Região Centro-Sul do Brasil - ORPLANA. Por 

intermédio das associações filiadas, a ORPLANA procura defender os direitos dos 

produtores de cana, visando o contínuo aprimoramento das atividades. Busca também 

manter o mais amplo relacionamento com os órgãos públicos e privados inseridos no 

agrohidronegócio canavieiro, oferecer assessoria técnico-jurídica às associadas, dentre 

outras. Um dos objetivos da organização é contribuir para minimizar a diferenças de 

informações assimétricas que as agroindústrias possuem diante dos fornecedores 

(ORPLANA, 2009).  

Diante das tensas relações entre os agentes da cadeia produtiva, principalmente 

quanto ao preço da cana-de-açúcar, as entidades representativas das classes se 

articularam no sentido de encontrar parâmetros consensuais para o pagamento da 

produção da cana-de-açúcar. Com isso, no final da década de 1990, a UNICA e a 

ORPLANA criaram o Conselho de Produtores de Cana, Açúcar e Álcool do Estado de 

São Paulo – CONSECANA/SP. O objetivo fundamental do Conselho foi balizar as 

relações entre os segmentos da cadeia produtiva de cana-de-açúcar e minimizar os 

conflitos entre os agentes, relacionados ao valor a ser pago pela produção. Assim, o 

CONSECANA atua no sentido de zelar pelos interesses e o relacionamento adequado 

entre os fornecedores de cana e a agroindústria canavieira, principalmente no que se 

refere ao preço da cana-de-açúcar.  

Atualmente, o CONSECANA/SP tem estabelecido um preço médio para a 

remuneração da cana aos fornecedores, calculado em função dos quilogramas de Açúcar 
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Total Recuperável - ATR, com base no mix dos preços finais do produto derivado 

(açúcar, álcool anidro e hidratado nos mercados internos e/ou externos). Essa 

modalidade de pagamento consistiu-se numa forma de harmonizar o interesse dos 

agentes e sua elaboração contou com o apoio do Cento de Estudos Avançados em 

Economia Aplicada - CEPEA44 e da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – 

ESALQ (PICANÇO FILHO, 2010). 

Em princípio, esse paradigma estabelecido pelo CONSECANA/SP procura 

atender aos interesses tanto das agroindústrias quanto dos fornecedores e proprietários 

de terra. Assim, outros Estados brasileiros produtores de cana-de-açúcar passaram a 

adotar os princípios semelhantes aos instituídos do CONSECANA do Estado de São 

Paulo. A cana-de-açúcar é o principal insumo para produção de açúcar, álcool e outros 

produtos. Assim, um grupo técnico constituído pela ORPLANA e UNICA instituiu o 

que se denominou Sistema de Remuneração da Tonelada de Cana pela Qualidade 

(CONSECANA-SP), tornando-se referencial para a remuneração da cana a ser utilizado 

pelas agroindústrias canavieiras de São Paulo e de outros estados. 

De acordo com Burnquist; Bacchi; Marjotta-Maistro (2002), o Valor da 

Tonelada Cana – VTC em real é determinado pelo produto de três componentes básicos:  

 

a) o teor de Açúcar Total Recuperável - ATR contido na matéria-prima 

entregue na unidade de processamento, expresso em quilo por tonelada de 

cana;  

b) o valor da unidade do ATR, expresso em unidades monetárias (ou seja, em 

R$/kg de ATR, representado pelo VATR; 

c) a participação do produtor no volume total de ATR entregue, expresso em 

valor percentual e determinado de acordo com planilhas de custos de 

produção, representado como (P%). Fórmula: VTC = (ATR) x (VATR) x 

(P%). (BURNQUIST; BACCHI; MARJOTTA-MAISTRO, 2002, p. 96). 

 

Assim, por inexistir o CONSECANA/GO, as agroindústrias canavieiras goianas 

estão adotando o padrão de mix, do preço de venda dos produtos oriundos da cana-de-

açúcar estabelecido pelo CONSECANA/SP. Entretanto, as agroindústrias que produzem 

tanto açúcar quanto álcool têm o poder para decidir qual produto será mais beneficiado: 

o açúcar ou o álcool. Mas, na maioria das vezes, é estabelecido em função do preço 

atual de mercado para os produtos. Isso tem provocado diferença no mix de preço do 

                                                 

44 Centro de Estudos que faz avaliações de Produto Interno Bruno - PIB das cadeias produtivas, 

exportação, valores dos produtos e serve como norteador de valores de preço de produtos do agronegócio. 

Site institucional - http://www.cepea.esalq.usp.br 
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ATR para pagamento tanto da compra da cana-de-açúcar quanto do valor pago pelo 

arrendamento.  

Frequentemente, a diferença de preço ocasiona desconfiança entre os 

fornecedores de cana, principalmente em relação às unidades mistas que produzem 

açúcar e álcool e as destilarias que fabricam somente álcool. Para evitar disparidade de 

preços para o pagamento de cana ao fornecedor, quando a unidade industrial produz 

apenas álcool, geralmente essas destilarias utilizam o mix do CONSECANA/SP, ou 

então é empregado o mix das empresas-matriz, que produzem tanto açúcar como álcool 

(PICANÇO FILHO, 2010). 

No estado de Goiás, a rede política canavieira é constituída pelo Sindicato da 

Indústria de Fabricação de Álcool do Estado de Goiás – SIFAEG, representante da 

classe patronal, que atua na defesa das agroindústrias. E ainda a Federação da 

Agricultura do Estado de Goiás – FAEG, os Sindicatos Rurais e associações filiadas à 

ORPLANA, como a Associação dos Fornecedores de Cana Goiás – APROCANA, do 

município de Quirinópolis/GO, entidades de representação dos interesses de classe dos 

agricultores integrados no complexo agroindustrial canavieiro. 

Aproveitando-se das assimetrias das informações decorrentes dos recursos de 

poder, as agroindústrias sonegam as informações e celebram contratos com quantidade 

fixa de produção, assim como também estipulam determinada quantidade fixa de ATR 

para pagamento do arrendamento. Por consequência, os fornecedores de cana assumem 

prováveis prejuízos financeiros até durante a vigência dos contatos em virtude do 

aumento na qualidade de açúcar da produção (PICANÇO FILHO, 2010). 

Segundo Guedes (2000), no agrohidronegócio canavieiro predomina o modelo 

de integração vertical e parcial para trás, o qual produz a maior parte da cana-de-açúcar 

utilizada em seu processamento em terras de terceiros, por meio de arrendamento de 

terras dos proprietários de imóveis ou integrações com os fornecedores mediante a 

compra de matéria-prima. Dessa forma, a agroindústria canavieira obtém maior controle 

sobre o fornecimento da matéria-prima, assegurando seu fluxo em tempo e qualidade 

desejados para o processamento industrial. 

Segundo Picanço Filho (2010), a instalação de novas agroindústrias canavieiras 

em Goiás aumentou a expectativa de novos negócios para os agropecuaristas goianos, 

que, insatisfeitos com as atividades que vinham desenvolvendo, como soja, milho e 

pecuária bovina, imaginaram no agrohidronegócio canavieiro possibilidades de 
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melhorarem suas rendas por meio da produção de cana-de-açúcar para fornecimento ou 

arrendamento de suas terras para a agroindústria realizar o cultivo. 

Os dados levantados junto ao MAPA (2009), CNA, FAEG e CONAB indicam 

que em Goiás é pequeno o número de camponeses bem como de médios e grandes 

proprietários de terras que fornecem cana-de-açúcar às agroindústrias. Segundo a 

CONAB, em sua última publicação do Perfil do Setor do Açúcar e do Etanol no Brasil – 

2012/2013 (CONAB, 2017), a porcentagem de participação da cana de terceiros no 

Brasil era de 35% e 65% de cana da própria agroindústria, já no estado de Goiás era 

20% da cana proveniente de fornecedores.  

A ausência de recursos financeiros, a precária política pública para o setor, o 

desconhecimento da cultura, os elevados custos tanto para formação quanto manutenção 

de canaviais, a falta de infraestrutura básica – tratores, máquinas, implementos, dentre 

outros – podem ser fatores que fazem os proprietários de terra deixarem de produzir por 

conta própria e arrendar suas terras paras as agroindústrias. Em Goiás algumas 

agroindústrias canavieiras produzem em terra própria, mas a maioria o faz em terra de 

terceiros, por meio de contratos de arrendamentos. Vale dizer, essa é uma maneira de 

acesso à terra para quem não a possui. 

As agroindústrias preferem terras mais próximas da planta da agroindústria, pois 

grande parte dos gastos de produção são oriundos do transporte da matéria-prima, da 

lavoura até a planta industrial. Por isso, uma das estratégias das novas agroindústrias é 

primeiro arrendar terras possíveis e, posteriormente, arrendar terras mais próximas das 

agroindústrias, após se acostumarem com a presença da Agroindústria na região e 

verem as experiências de vizinhos com o arrendamento. Como no caso da Agroindústria 

Rio Claro, mencionado pelo entrevistado, que arrendou terras distantes da agroindústria, 

mas espera que com o tempo pecuaristas mais próximos da agroindústria mudem de 

ideia. 

Picanço Filho (2010) demonstra em sua pesquisa algumas estratégias do 

agrohidronegócio canavieiro para fazer o melhor negócio ao comprar a matéria-prima 

para a agroindústria. Desse modo, o pagamento do arrendamento é realizado em moeda 

corrente, pelo valor total obtido em conformidade às cláusulas do contrato de 

arrendamento. Isto é, a quantidade estipulada de produto é multiplicada pelo fator de 

conversão, que, por sua vez, é multiplicado pelo valor do produto na época do 

pagamento.  
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Como comprovante do pagamento, a agroindústria emite uma nota de compra de 

determinada quantidade de cana-de-açúcar – calculada com base no percentual da 

parceria estipulada na cláusula contratual – e da produção obtida, cujo preço é muito 

próximo ao do preço do arrendamento. Para esse cálculo, são descontados todos os 

gastos realizados na lavoura – insumos diversos, mão-de-obra, corte, carregamento e 

transporte etc. Assim, o valor líquido a ser declarado para fins de imposto de renda é 

inferior ao recebido pelos donos das terras. 

Esta pesquisa demonstra e corrobora com o agrohidronegócio canavieiro em 

relação ao fato de que os próprios arrendatários preferem ser considerados parceiros em 

vez de arrendadores, pois sendo tratados como “produtores rurais”, recebem benefícios 

das normas tributárias, como descontos em impostos. 

Eles reconhecem que não partilham nenhum gasto e nem risco com a cultura, a 

não ser no caso de algumas agroindústrias deixarem de pagar o preço do arrendamento. 

No entanto, não recebem nenhuma diferença de remuneração por ocasião de um 

eventual aumento ou redução da produtividade de sua área nas safras seguintes à 

vigência do contrato. 

A respeito desse procedimento adotado com referência ao arrendamento de terra, 

vale ressaltar informações prestadas pelo Sindicado Rural de Quirinópolis ao diretor-

executivo do Conselho de Desenvolvimento do Estado de Goiás – CDE/FCO – Fundo 

Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, ao governador e aos três senadores 

do Estado, em ocasião na qual conclamava a atenção das autoridades para tal 

irregularidade adotada no meio rural, conforme consta do parágrafo final do Ofício no 

0059/2009SR, encaminhado àquele órgão em 21 de setembro de 2009:  

 

Eu [...], garanto pela vivência desde a implantação das Agroindústrias em 

Quirinópolis, e conversando em cidades que plantam cana, nunca tive acesso 

a um produtor que não tivesse parceria com as Agroindústrias, no sentido de 

arrendamento com 2 (dois) contratos, um chamado como contrato de gaveta, 

e o outro de parceria onde o Estado e a União são lesados em 27% do 

pagamento do arrendamento, que é de conhecimento de todos nós, que no 

arrendamento existe o imposto de 27% da Renda.  

 

Assim, no caso de arrendatário, tais atividades que exerce ao arrendar sua terra 

não configura atividade rural, nos termos da Lei 8.023/1990 (artigo 2º e 13) e Lei N. 

8.212/91 (artigo 25). Desse modo, o imposto seria de locação de bem imóvel, ou seja, 

aluguel, sujeito então a uma tributação do imposto sobre a renda como rendimento de 
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aluguel. Já como parceiro, segundo o artigo 96, parágrafo 1º do Estatuto da Terra, 

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 dele, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e/ou facilidades, com 

o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, 

agroindustrial, extrativa vegetal ou mista; e/ou lhe entrega animais para cria, 

recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem 

animal, mediante partilha, isolada ou cumulativamente, [...] (BRASIL, 1964). 

 

Diante disto, é possível entender o motivo pelo qual todos os contratos tanto de 

arrendamento quanto de fornecimento de matéria-prima são considerados pelas 

agroindústrias como “contratos de parcerias”. O principal deles pode ser de ordem 

tributária, pois como o arrendamento é uma renda líquida na fonte, de acordo com 

regulamento do Imposto de Renda, está sujeito ao desconto na fonte de 27,5% sobre o 

valor da renda da terra. No caso da parceria, o produtor é tributado em função da renda 

líquida, isto é, depois de deduzidos todos os custos e despesas envolvidas no processo 

produtivo, o valor a ser pago – que servirá de base para efeito de recolhimento do 

imposto de renda na fonte – possivelmente será bastante inferior.  

De acordo com o Decreto no 3.000/99, se o arrendatário for pessoa física, deverá 

o arrendador fazer recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão – art. 106). Dessa 

forma, o arrendador que receber o pagamento dos bens arrendado de pessoa jurídica 

estará sujeito à retenção do Imposto de Rendas na Fonte, em conformidade com o 

Decreto nº 3.000/99, artigo 631: “Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, 

calculado na forma do art. 620, os rendimentos decorrentes de aluguéis ou royalties 

pagos por pessoas jurídicas a pessoas físicas (Lei nº 7.713, de 1988, art. 7º, inciso II)” 

(BRASIL, 1988). 

Por certo, em conformidade às normas pertinentes à Declaração de Ajuste Anual 

do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física do Exercício de 2010, os contribuintes que 

tiveram rendimentos superiores a R$ 42.984,00 decorrentes de arrendamento de imóvel 

rural no ano calendário  estariam sujeitos ao pagamento do imposto de renda sobre a 

totalidade da receita, calculado com utilização da alíquota de 27,5%. Desse modo, sobre 

o valor apurado será deduzida a importância de R$ 7.955,36.  

Diferentemente, pelas normas mencionadas da Receita Federal, nas parcerias , se 

as receitas brutas das unidades rurais exploradas individualmente, em parceria ou 

condomínio em 2009, fossem inferiores a R$ 86.075,40, o contribuinte estaria 
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dispensado de apresentar a declaração de ajuste anual. No entanto, se o contribuinte 

optou pelo regime tributário pelo lucro real, o imposto foi calculado em função das 

receitas líquidas oriundas da atividade rural – soma das receitas menos as despesas e os 

investimentos realizados na propriedade –, ou se a opção tributária foi pelo lucro 

presumido, a base de cálculo do imposto será limitada a 20% da receita bruta da 

atividade. Conforme artigos quarto e quinto da Lei 8.023 de 12 de abril de 1990 

(BRASIL, 1990). 

 

Art. 4º Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre os valores 

das receitas recebidas e das despesas pagas no ano-base. § 2º Os 

investimentos são considerados despesas no mês do efetivo pagamento.  

Art. 5º A opção do contribuinte, pessoa física, na composição da base de 

cálculo, o resultado da atividade rural, quando positivo, limitar-se-á a vinte 

por cento da receita bruta no ano-base. 

 

Exemplificado por Picanço Filho (2010), se for considerada uma receita anual 

no valor de R$ 100.000,00, oriunda de arrendamento rural, o imposto a ser pago será de 

R$ 19.544,65. Tratando-se de caso de parceria com a mesma receita, o valor o imposto 

cai para a importância de R$ 208,87 se apurado pelo “lucro presumido”, podendo ser 

isento se o regime tributário de apuração for o “lucro real”. 

Assim, há grande diferença da carga tributária incidente para o proprietário-

cedente do imóvel rural conforme o contrato firmado seja de parceria ou de 

arrendamento. Torna-se evidente que o contrato de parceria utilizado pelas 

agroindústrias canavieiras constitui na verdade um “arrendamento disfarçado”. Esse 

estratagema permite aos arrendatários e à agroindústria a percepção de um rendimento 

maior, em decorrência de recolhimento de menores impostos, devido à sistemática de 

tributação dos casos de parcerias. E o interessante de toda esta situação é que esses 

procedimentos estão de acordo com a lei que rege os contratos agrários e de arrecadação 

do imposto de renda. 

Na instalação de algumas agroindústrias canavieiras, no primeiro momento 

foram ofertados antecipadamente cerca de 70% do valor total da parceria por um ano e, 

em alguns casos, houve atrasos de 15 dias e em outros de até 3 meses. Conforme o 

Estatuto da Terra, a falta ou atraso de pagamento do aluguel é passível de rescisão 

contratual. Entretanto, os arrendadores dificilmente exercem esse direito, visto que a 

doutrina jurídica protege o arrendatário, que poderá evitar a rescisão caso se 

comprometa a pagar no prazo de trinta dias. Outros fatores estão relacionados às 

especificidades dos ativos envolvidos da cana-de-açúcar, entre eles a distância do 
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imóvel para a indústria e a existência de um mercado monopolístico. Caso o 

arrendatário rescindisse o contrato, não teria como continuar com a produção de cana.  

Nesse sentido, as agroindústrias instaladas em território goiano exercem o poder 

do monopólio sobre os fornecedores ao utilizarem métodos racionais que dificultam 

ações sociais de enfrentamento. Isso ocorre em virtude do receio de terem de assumir 

maiores prejuízos ou mesmo perder os negócios estabelecidos com essas empresas. 

Dessa forma, os proprietários de terras preferem aceitar as condições impostas na 

relação de integração com a agroindústria, na esperança de obterem melhores resultados 

financeiros e econômicos no futuro. 

Por fim, a cana-de-açúcar é uma cultura permanente, uma vez formada, 

proporciona renda por vários anos. Assim, os elevados custos de formação dos 

canaviais serão digeridos durante o período de produção proporcionando lucro aos 

fornecedores ou arrendatários. Caso entrem em litígio com a agroindústria, além de 

assumirem grandes prejuízos decorrentes da produção não colhida no período de vida 

útil da lavoura canavieira, os fornecedores e arrendatários não terão condições de iniciar 

uma nova atividade em função da escassez de recursos econômicos e financeiros. 

Em pesquisa realizada quanto à quantidade de cana-de-açúcar processada pelas 

agroindústrias canavieiras e origem dessa matéria-prima no estado de Goiás no ano de 

2010 (BUNDE, 2011), pode-se observar que a relação entre a área própria e de 

fornecedores é de respectivamente 80% e 20%.  

Porém, é sabido que essas áreas de cultivo de cana próprias não são das 

agroindústrias, mas arrendadas, como observado em trabalho de campo, durante o qual 

o responsável pela agroindústria Rio Claro (Grupo Odebrecht Agroindustrial) em Caçu 

relatou que as áreas dos parceiros (arrendatários) são de 99,99%. Já em Quirinópolis, o 

responsável pela Agroindústria Bela Vista (Grupo São Martinho) descreveu que a área 

de canavial pertencente à agroindústria é somente a área próxima, em um raio de 300 

metros (28 hectares). 

Desse modo, agroindústrias canavieiras não precisam imobilizar o capital na 

compra de terras e sempre que possível migram sua produção para áreas mais próximas 

a planta da agroindústria. 
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4.3.2 Alteração da renda e modificação do comércio local 

Com o processo de expansão do agrohidronegócio canavieiro nacional e 

goiano, houve uma alteração importante na arrecadação de Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços – ICMS em alguns municípios que tiveram agroindústrias 

canavieiras instaladas em seu território. Como podemos observar na Tabela 13 – a série 

histórica de 2005 a 2016 da arrecadação de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços – ICMS (valor em R$ mil) por municípios da Mesorregião Sul Goiano que 

possuem instalação de agroindústria canavieira em seu território.  

O grifo em cinza é referente ao ano de instalação da agroindústria canavieira 

no município em questão para melhor observar a alteração da arrecadação de ICMS.  

Quando municípios não possuírem grifo algum será devido à instalação da agroindústria 

ser anterior a 2005, como é o caso da Agroindústria Canadá (Ex-Alcooverde), que se 

instalou em Acreúna em 1984, a Agroindústria Lasa em Ipameri, cuja instalação no 

município se deu em 1980, a Agroindústria Denusa em Jandaia em 1984 e como a 

Agroindústria Vale do Verdão em Turvelândia em 1982. 

Podemos perceber que alguns municípios que tiveram agroindústrias instaladas 

em seus territórios atingiram um aumento relativo da arrecadação de seu ICMS, como 

Caçu, que passou de R$4.115,00 de ICMS em 2008 para 19 mil reais em 2009; 

Chapadão do Céu, que passou de R$10 mil para R$20 mil logo depois da instalação da 

agroindústria Cerradinho-Bio; Itumbiara, onde a arrecadação era de R$70 mil e passou 

para uma média de R$150 mil ao ano a partir de 2010. Os municípios que aumentaram a 

arrecadação de seu ICMS logicamente também aumentaram sua produção interna, 

sendo que tais elevações são atribuídas à instalação das agroindústrias canavieiras e 

posteriormente de empresas prestadoras de serviços a essas agroindústrias. 
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Tabela 13 - Arrecadação do ICMS (R$ mil) por município da Mesorregião Sul Goiano (Série Histórica - 2005 a 2016) 

MUNICÍPIO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Acreúna 7.050 4.093 4.074 6.239 7.990 7.178 7.558 9.388 8.850 8.267 10.120 8.121 

Aporé 3.415 3.301 3.767 6.105 6.482 5.062 6.842 6.083 5.655 4.384 4.472 4.226 

Cachoeira Dourada 1.109 1.037 1.684 2.101 2.347 1.707 2.070 3.353 3.428 2.490 2.035 3.052 

Caçu 3.500 3.226 2.826 4.115 19.337 10.947 23.972 13.013 21.090 14.560 7.741 6.571 

Chapadão do Céu 11.605 7.812 9.911 10.477 14.136 18.393 22.367 19.921 26.378 26.439 35.431 46.869 

Edéia 1.420 1.814 1.201 1.061 2.780 2.142 2.886 2.708 2.475 3.207 3.984 10.641 

Goiatuba 7.487 6.829 7.533 11.541 19.712 24.335 31.394 30.815 28.389 23.362 25.718 24.432 

Ipameri 9.066 5.443 6.367 9.960 9.932 10.232 15.126 14.819 18.623 16.212 17.256 23.886 

Itumbiara 65.368 69.201 78.458 100.328 113.664 155.493 159.055 153.622 159.032 161.445 176.680 185.328 

Jandaia 374 575 574 840 715 1.111 6.205 7.173 5.363 9.438 12.860 8.028 

Jataí 27.452 25.167 26.014 44.013 50.708 60.316 72.712 75.717 82.798 73.357 91.893 111.101 

Mineiros 13.203 12.606 13.728 19.488 29.252 35.191 44.886 24.522 29.046 30.998 33.925 33.298 

Montividiu 2.046 2.676 2.616 4.583 5.175 5.492 6.012 5.763 6.472 4.297 5.887 4.595 

Morrinhos 9.031 9.376 11.381 16.890 18.632 22.675 27.372 32.279 37.378 36.136 47.924 45.997 

Paraúna 4.240 2.132 2.172 4.784 5.988 6.495 8.848 5.421 5.740 7.158 4.802 11.175 

Perolândia 1.104 1.286 1.026 1.136 1.170 1.090 1.446 1.414 1.794 1.460 1.076 1.241 

Porteirão 513 238 334 3.813 4.085 3.472 5.423 3.170 3.427 2.478 1.067 1.018 

Quirinópolis 8.074 14.506 13.572 14.929 22.297 21.563 24.335 24.850 27.928 19.642 22.244 25.919 

Rio Verde 68.183 78.574 95.008 148.016 142.201 144.013 177.217 185.117 193.461 220.542 254.404 225.949 

Santa Helena de Goiás 15.408 9.070 11.177 11.109 18.853 16.518 30.826 28.976 31.448 33.054 26.450 29.753 

Santo Antônio da Barra 609 365 310 371 3.898 3.653 8.593 6.003 9.990 5.105 1.177 488 

São Simão 2.607 3.259 4.224 11.449 15.820 8.206 6.842 6.735 12.140 6.564 7.449 11.392 

Serranópolis 3.449 3.309 2.652 2.941 4.213 4.450 4.725 3.663 3.439 2.986 3.536 2.770 

Turvelândia 1.611 816 3.707 8.908 12.883 16.109 13.567 15.901 9.327 7.635 11.377 12.657 

Vicentinópolis 912 674 2.131 4.100 3.479 3.318 5.015 8.074 12.182 9.483 13.654 10.902 

Fonte:  Secretaria do Estado da Fazenda – SEFAZ (2016). 

Organização: Autor, 2018 
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Em Quirinópolis triplicou a arrecadação de impostos do município com a entrada 

das agroindústrias. Atualmente são de R$9 milhões, sendo 10% representados pelas 

agroindústrias canavieiras. Fato parecido ocorreu com Morrinhos, Vicentinópolis, São 

Simão, Porteirão, dentre outros. 

Obviamente que o aumento da arrecadação de ICMS não necessariamente trará 

benefícios para a população caso o Poder Executivo do município não realize 

investimentos em infraestrutura para a cidade em prol da população, como, por exemplo, 

melhoria das rodovias e estradas rurais, construção de escolas e unidades básicas de 

saúde – UBS, dentre outras. 

Desse modo, o aumento da arrecadação de ICMS poderia ser disponibilizado por 

meio de políticas públicas como ação de diversificar a produção do município, pois se o 

agrohidronegócio canavieiro entrar em crise, os municípios que não souberem se 

planejar, se houver diversificação quanto a uma eventual produção e apostar em outros 

setores, fatalmente entrarão em crise junto com o agrohidronegócio canavieiro. 

O Produto Interno Bruto significa o valor do PIB global expresso em moeda 

corrente resultante da multiplicação do valor constante por um índice de preço. Produto 

Interno Bruto – total de riqueza (bens e serviços) gerada por um período de tempo 

(geralmente de um ano) em um espaço geográfico (país, região, estado ou município). 

De acordo com a Tabela 14, pode-se observar o aumento do PIB municipal onde 

foram instaladas agroindústrias canavieiras, até dobrando em alguns municípios. E esse 

aumento não ocorre apenas imediatamente após a instalação da agroindústria, pois ao se 

instalar, outras pequenas empresas e serviços são instalados na cidade para servir às 

necessidades da agroindústria e seus trabalhadores, como pequenas metalúrgicas, 

mecânicas, restaurantes e hotéis. A grande problemática é de que esse aumento do PIB se 

fez por uma empresa, que pode não distribuir toda essa produção no mesmo município 

no qual está instalada. 
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Tabela 14 - Produto Interno Bruto – PIB (R$ mil) 

MUNICÍPIO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Acreúna 248.595 279.754 289.387 252.057 229.738 235.145 270.196 314.612 303.946 414.501 449.013 484.361 520.590 

Aporé 39.908 46.406 56.280 44.545 41.858 48.007 71.780 91.102 85.607 101.900 109.621 157.277 186.581 

Cachoeira Dourada 341.848 366.809 414.200 414.477 460.784 496.770 527.626 463.400 489.169 527.691 686.536 593.475 624.853 

Caçu 65.790 78.788 81.121 79.705 82.847 119.708 138.490 178.888 360.444 370.894 410.449 475.987 514.786 

Chapadão do Céu 231.365 282.987 390.090 237.154 183.840 281.634 349.478 540.268 932.925 754.851 686.389 923.021 814.213 

Edéia 99.619 141.620 161.687 111.603 114.711 130.783 189.166 293.552 343.620 297.581 401.191 404.897 486.138 

Goiatuba 340.336 475.953 520.363 549.338 604.459 610.675 611.185 695.609 712.144 811.717 1.051.291 1.186.167 1.156.003 

Ipameri 234.580 302.479 328.890 312.573 305.193 418.573 461.319 469.595 683.804 611.695 774.080 816.967 862.888 

Itumbiara 892.471 1.241.962 1.270.693 1.247.672 1.442.851 1.467.264 1.985.819 2.077.641 2.269.362 2.594.794 3.383.097 3.610.104 3.854.405 

Jandaia 52.806 90.004 93.217 132.751 111.697 114.799 141.034 134.060 147.097 139.087 157.417 174.856 197.227 

Jataí 899.233 1.166.987 1.322.265 1.188.453 1.238.055 1.425.019 1.977.971 1.981.200 2.244.413 2.591.912 3.094.861 3.336.088 3.578.571 

Mineiros 411.020 497.563 614.189 518.306 515.092 709.038 858.302 965.678 1.173.434 1.268.723 1.538.905 1.788.536 1.914.160 

Montividiu 270.345 244.133 242.093 200.283 168.107 210.683 316.632 399.766 385.212 508.238 594.104 642.882 587.584 

Morrinhos 278.648 321.103 326.991 339.801 382.262 429.953 498.327 607.593 667.440 840.183 973.594 1.090.314 1.112.843 

Paraúna 144.398 218.443 377.298 179.535 152.091 158.691 235.773 310.891 337.578 367.200 498.717 585.032 623.518 

Perolândia 97.755 113.459 119.993 64.450 56.799 69.832 134.496 173.674 282.661 225.650 222.395 303.369 311.123 

Porteirão 56.282 64.591 63.917 61.299 69.745 95.744 116.924 149.429 138.395 153.913 179.859 236.910 169.092 

Quirinópolis 270.875 300.867 307.996 303.395 339.742 396.599 558.093 705.626 771.853 916.304 1.073.241 1.291.650 1.331.785 

Rio Verde 1.826.931 2.084.210 2.265.085 2.452.597 2.868.092 3.254.032 3.846.958 4.372.519 4.450.487 5.503.931 6.602.610 7.348.406 7.377.267 

Santa Helena de Goiás 348.296 384.689 347.115 349.897 382.624 407.318 485.844 520.000 559.354 699.931 817.637 903.307 944.600 

Santo Antônio da Barra 25.819 32.202 35.465 32.823 29.470 35.029 45.269 81.309 90.851 117.313 102.117 134.991 149.375 

São Simão 825.611 828.277 955.154 842.883 861.283 982.308 1.265.114 1.206.361 1.314.513 1.397.045 1.535.497 1.866.636 1.835.106 

Serranópolis 69.031 90.428 97.284 83.219 76.645 98.761 172.767 181.140 207.369 199.504 222.813 248.898 284.156 

Turvelândia 161.570 161.928 170.997 221.043 252.165 333.478 188.532 231.573 264.730 263.869 267.574 262.587 296.498 

Vicentinópolis 66.360 89.703 97.011 73.192 65.822 87.881 108.225 133.430 133.899 149.230 224.412 259.422 276.307 

Fonte: Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento/Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos - Segplan/IMB (2016) 

Organização: Autor, 2018 
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De acordo com SEPLAN (2010), impulsionada pelo agrohidronegócio, a região 

do Sudoeste Goiano apresenta a maioria de seus municípios com Índice de 

Desenvolvimento Econômico/IDE acima da média do estado – 73% do total dos 

municípios da região. Com IDE médio de 5.061, a região apresenta apenas sete 

municípios com desenvolvimento econômico abaixo da média da região centro-oeste. 

Nessa discussão sobre o sistema de arrendamento de terras, as agroindústrias 

implicam a redução do movimento comercial das cidades. Isso porque os grandes 

proprietários de terras quando arrendam deixam de trabalhar e viver em suas terras e 

não raramente mudam suas residências para grandes centros e até para o exterior, onde 

usufruirão e investirão os rendimentos provenientes do aluguel de suas propriedades, 

deixando os municípios com poucas possibilidades de apoio econômico e financeiro 

(PICANÇO FILHO, 2010). 

No caso de Quirinópolis, por exemplo, isso não ocorreu, os arrendatários 

passaram a adquirir imóveis na área urbana do município para locação. Em uma área de 

125 hectares, o arrendatário recebe aproximadamente R$ 16 mil/mês e passa a viver da 

especulação imobiliária, comprando terrenos e/ou imóveis em áreas mais elitizadas do 

município. 

Outra questão que merece atenção se refere à expansão do cultivo da cana-de-

açúcar em áreas de predomínio da agricultura camponesa, que arrendam suas terras por 

falta de políticas públicas para apoiá-los bem como pela migração dos jovens (filhos) do 

campo para a cidade. No município goiano de Itapuranga/GO, Carvalho (2008) observa 

que a cana vem se expandindo entre as propriedades camponesas, o que contribui para 

consolidar um novo contexto socioeconômico localmente. As transformações têm 

repercussão principalmente na vida dos arrendatários e fornecedores, uma vez que 

precisam alterar sua dinâmica produtiva, ora intensificando suas atividades em áreas 

reduzidas, ora optando pelo arrendamento de terras para continuar desenvolvendo a 

atividade agropecuária. 

Carvalho (2008) ressalta ainda que a alta geração de emprego pela agroindústria 

canavieira também influenciou a disponibilidade de mão-de-obra necessária para suprir 

as unidades camponesas de Itapuranga-GO. Como consequência, os camponeses 

precisavam alterar sua forma de organização, conduzindo os membros da família a um 

maior esforço produtivo, ou mesmo a intensificação de práticas de trabalho comunitário.  

O crescimento da renda regional, em virtude do desenvolvimento do setor 

exportador e da sua influência em outras atividades, promoverá uma expansão da renda 
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e dos mercados locais, estimulando o crescimento da produção local para o atendimento 

do consumo privado ou dos investimentos reais. Haverá aumento na demanda local de 

alimentos, vestuário, serviços médicos e de ensino, construção civil, entre outros, 

incentivando as atividades responsáveis por sua oferta. Esse é o efeito induzido, 

conforme Haddad (1999). 

Entretanto, a condição para que o setor exportador possa gerar desenvolvimento 

na região dependerá da distribuição de renda e da origem do capital investido. Se a 

renda pessoal gerada pelo setor for insuficiente para produzir desconcentração da 

distribuição prevalecente, ou mesmo se ele reforçar a concentração, os efeitos induzidos 

para provocar a expansão do mercado interno regional serão menores. Da mesma 

maneira, se os capitais investidos no setor exportador forem oriundos de fora da região, 

os excedentes financeiros gerados não serão internalizados no novo ciclo produtivo da 

região. 

Desse modo, como o capital canavieiro territorializado no Sul Goiano é em sua 

maioria formado por grupos empresariais (conglomerados agroindustriais e financeiros), 

o dinheiro que é arrecadado na região onde a agroindústria está instalada é revertido 

para a matriz, geralmente instalada em grandes centros do estado de São Paulo.  

Porém, é possível perceber que mesmo assim há movimentação econômica na 

região, principalmente nos serviços de habitação (imóveis e hotéis), alimentação 

(restaurantes e lanchonetes) e algumas prestadoras de serviços de reparos nas máquinas 

agrícolas, pois o montante é maior. 

 

4.3.3 Mudanças nas relações de trabalho 

Ao ser instalada, a agroindústria interfere diretamente na dinâmica do trabalho 

no município, por exemplo, um município que era predominantemente agrícola, como 

Quirinópolis, após a instalação das Agroindústrias São Francisco (Grupo SJC 

Bionergia) e Agroindústria Boa Vista (Grupo São Martinho), uma parcela dos 

habitantes locais acostumados com o trabalho agrícola passaram a ser de trabalhadores 

industriais na planta das respectivas agroindústrias. Segundo entrevista com funcionário 

da Cooperativa dos Plantadores de Cana – COPLACANA de Quirinópolis, isso fez com 

que o trabalho na atividade pecuária fosse quase extinto, pois o salário na indústria é 

maior que no cuidado com o gado. 
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É importante ressaltar que quanto ao emprego de trabalhadores, a produção de 

cana é muito mais vantajosa que a pecuária, haja vista que em cerca de 250ha são 

necessários aproximadamente dez funcionários no cultivo de cana, já na pecuária, seria 

necessário somente um trabalhador, como relatado pelo funcionário da COPLACANA. 

Dado que um nível maior de desagregação da atividade econômica em setores 

produz uma estimativa mais realística do emprego básico e de seu efeito multiplicador, 

optou-se pelo uso dos dados de emprego da Relação Anual de Informações Sociais do 

MTE.  

Segundo Macedo (2005), a geração de empregos (agrícolas e industriais) tem 

sido um dos pontos mais fortes da indústria da cana, ajudando a tolher a migração para 

grandes centros urbanos e melhorar a qualidade de vida em pequenos municípios onde 

há instalação dessas agroindústrias canavieiras. Nos 357 municípios brasileiros com 

destilarias de álcool, estas proporcionam de 15 a 28% do total de empregos dos 

municípios. De acordo com o mesmo autor, avalia-se em cerca de 610 mil os empregos 

diretos e 930 mil os indiretos e induzidos gerados pela agroindústria canavieira no 

Brasil. 

Assim, fez-se necessário tabular o número de postos de trabalhos nos municípios 

onde foram instaladas agroindústrias canavieiras na Mesorregião Sul Goiano e 

consequentemente observar um aumento desse número de empregos nos municípios, 

como pode ser observado na Tabela 15. 
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Tabela 15 - Número de postos de trabalho nos municípios 

MUNICÍPIO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Acreúna 2.143 1.945 2.326 2.820 2.818 2.717 2.732 2.344 2.614 2.660 2.691 3.064 3.145 3.416 3.561 3.483 

Aporé 441 356 552 478 597 653 483 796 1.132 1.045 956 1.070 1.045 1.159 1.021 952 

Cachoeira Dourada 608 709 834 827 957 913 987 995 1.134 1.160 1.011 1.107 1.342 1.393 2.078 1.987 

Caçu 985 1.047 989 1.150 1.059 1.150 1.120 1.777 1.521 2.659 3.257 3.680 3.799 3.385 3.471 3.499 

Chapadão do Céu 774 940 1.070 1.315 1.367 1.275 1.182 1.683 1.899 2.911 3.223 3.734 3.925 4.144 4.211 4.252 

Edéia 716 813 798 892 947 876 1.225 2.102 2.430 2.153 2.211 2.532 2.889 3.157 3.878 3.519 

Goiatuba 4.031 4.484 4.967 5.153 5.358 5.776 5.982 7.579 7.513 7.721 7.616 8.262 8.572 8.781 8.418 8.645 

Ipameri 2.670 2.676 2.791 3.152 3.634 3.480 3.897 3.562 3.778 4.091 4.329 4.570 4.211 4.667 4.811 4.796 

Itumbiara 12.483 14.364 14.933 16.452 17.565 16.650 17.477 18.873 20.027 21.328 22.536 26.466 26.134 28.611 28.864 28.349 

Jandaia 867 911 820 1.078 1.132 1.609 1.756 1.695 1.639 1.904 1.671 1.695 1.583 1.596 2.000 1.596 

Jataí 10.514 11.829 11.459 12.561 13.803 14.194 14.002 15.141 15.056 16.885 18.198 19.503 18.759 20.616 21.045 20.800 

Mineiros 4.112 4.764 5.410 6.065 6.837 7.526 7.866 10.947 10.948 13.024 14.011 14.442 16.130 17.265 17.071 17.115 

Montividiu 1.175 1.342 1.232 1.630 1.722 1.703 1.601 1.819 2.085 2.232 2.159 2.287 1.925 2.671 2.332 2.585 

Morrinhos 3.444 4.008 3.780 4.367 4.760 5.190 5.527 6.794 6.405 6.814 7.946 8.740 9.533 10.359 9.483 8.070 

Paraúna 911 1.055 1.182 1.411 1.562 1.343 1.311 1.537 1.737 1.946 2.188 2.422 2.526 2.602 2.972 2.796 

Perolândia 297 201 422 460 446 478 449 499 2.033 570 724 1.743 1.926 2.101 1.662 1.650 

Porteirão 455 450 358 384 306 378 635 572 702 775 793 796 765 850 764 670 

Quirinópolis 3.504 3.737 4.074 4.332 4.123 5.128 6.826 8.901 8.775 9.311 9.957 10.971 11.988 12.786 12.136 11.821 

Rio Verde 17.905 23.600 26.018 30.714 33.035 35.776 37.051 42.278 45.005 45.419 47.426 51.808 54.018 57.228 58.051 58.437 

Santa Helena de Goiás 3.304 3.542 3.881 4.680 4.784 4.815 5.121 5.193 5.663 5.683 6.055 7.201 8.225 9.065 8.964 7.157 

Santo Antônio da Barra 155 308 286 372 370 374 350 504 353 414 548 882 707 915 972 1.187 

São Simão 1.090 1.195 1.403 1.565 1.492 1.725 1.621 1.992 2.351 2.815 2.491 2.965 3.029 3.885 4.009 3.394 

Serranópolis 598 651 812 908 999 1.096 1.224 1.356 1.417 1.592 1.524 1.584 1.640 1.685 1.695 1.769 

Turvelândia 484 506 564 602 909 746 770 571 574 642 850 1.604 1.580 1.675 2.426 2.362 

Vicentinópolis 593 562 718 678 686 765 693 983 956 1.395 1.253 1.485 1.543 1.809 1.980 1.958 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego – MTE (2016) 

Organização: Autor, 2018 
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O número de empregos (postos de trabalho) corresponde ao total de vínculos 

empregatícios ativos, é diferente do número de pessoas empregadas, pois um mesmo 

indivíduo pode estar ocupando mais de um posto de trabalho na data de referência. 

Como vínculo empregatício entende-se a relação de emprego mantida com o 

empregador durante o ano-base, estabelecendo-se sempre que ocorrer trabalho 

remunerado com submissão hierárquica ao empregador e horário pré-estabelecido por 

este. 

Pietrafesa; Sauer (2012a) contradizem tais números ao descreverem que o 

processo de crescimento do setor canavieiro nacional e goiano voltado à produção de 

agroenergia poderá acelerar a concentração de terras e gerar desemprego rural, isso a 

partir de pelo menos dois fatores: 1) as novas unidades produtivas de álcool reduzem a 

contratação de pessoal para o parque industrial devido às novas tecnologias de 

construção fabril; 2) na medida em que as agroindústrias arrendam terras, de pequenos 

ou médios produtores, deslocam essas famílias para as áreas urbanas, que encontram 

dificuldades para se colocarem no mercado de trabalho. Além desses fatores, em médio 

prazo, as indústrias necessitarão se expandir a novas áreas para o cultivo de cana, 

ampliando a derrubada dos pequenos manchões ainda remanescentes de Cerrado no 

Estado. 

Porém, os avanços locais obtidos com a expansão das lavouras de cana e 

implantação das agroindústrias, no sentido de crescimento econômico (ampliação da 

arrecadação de impostos locais por meio do aumento do ICMS nos municípios; 

ampliação de alguns tipos de serviços urbanos tais como mecânica, empresa de 

qualificação profissional específica, escolas, postos de saúde, rede hoteleira, mercado, 

restaurante, dentre outros), somente se justificam se medidos em relação ao 

abastecimento alimentar das populações locais, regionais e mesmo nacionais, e sua 

qualidade de vida e preservação do ecossistema (bioma Cerrado), o que não fica 

evidente nos dados oficiais analisados (PIETRAFESA; SAUER, 2012a). 

Assim, do mesmo modo que vemos um aumento nos índices sociais, como o 

IDH Municipal45, observado na Figura 33, há o aumento do IDH dos municípios que 

                                                 

45 É uma medida composta por três indicadores de desenvolvimento humano, a longevidade (expectativa 

de vida), educação (quantidade de tempo na escola) e renda, e que é criticada por se basear em médias, 

em que uma alta produção industrial imputaria bons índices, além dos índices de quantidade de tempo da 

escola serem facilmente camuflados com políticas educacionais como a “aprovação automática” no 

estado de São Paulo. 
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possuem agroindústrias canavieiras instaladas em seus territórios, principalmente pelo 

acesso a redes de UBS. Consequentemente isso fará aumentar a expectativa de vida pelo 

aumento de anos inseridos na escola, pois existe a exigência de se possuir certo grau de 

escolaridade para as atividades agroindustriais agora instaladas no município, 

principalmente pelo aumento da renda já observado pela tabela 14 do aumento do PIB 

municipal. 

 

Figura 33 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M (2000/2010) nos municípios com 

agroindústrias canavieiras 

 

Fonte: IBGE (2010) 

 

Não se pode negar que a expansão do agrohidronegócio canavieiro na 

Mesorregião Sul Goiano trouxe crescimento econômico aos municípios onde as 

agroindústrias foram instaladas. Como consequência, as propriedades camponesas 

acabam aderindo às investidas das agroindústrias e arrendando ou sendo fornecedoras 

desse setor, diminuindo a produção de alimentos diversificados, como já fora observado 

no capítulo anterior. 

Porém, vale ressaltar que as políticas governamentais e investimentos 

empregados na instalação das agroindústrias canavieiras em Goiás poderiam ser 

realocados para outros setores, sendo que possivelmente esses municípios poderiam 

atingir o desenvolvimento econômico como também o social, de acordo com esses 

dados.  
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Os investimentos e as políticas governamentais foram responsáveis diretos pela 

expansão do agrohidronegócio canavieiro em Goiás, contudo, acreditamos que há em 

processo uma nova expansão no agrohidronegócio canavieiro sendo arquitetada a partir 

de novas políticas governamentais e estratégias do agrohidronegócio canavieiro, a 

serem tratadas no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 5 - O AGROHIDRONEGÓCIO CANAVIEIRO EM GOIÁS: há 

espaço para uma nova expansão? 

 

Os estrangeiros 

Eu sei que eles vão gostar 

Tem o Atlântico 

Tem vista pro mar 

A Amazônia 

É o jardim do quintal 

E o dólar dele 

Paga o nosso mingau 

(Aluga-se - Raul Seixas) 

 

 

Neste capítulo será discutida a hipótese de um novo processo de expansão do 

agrohidronegócio canavieiro no Brasil, que afetará principalmente o Mato Grosso do 

Sul, Goiás e Minas Gerais, já que no estado de São Paulo o preço da terra está cada vez 

mais elevado, causado pela especulação imobiliária pressionada pelo adensamento 

urbano e industrial, fator este que, de certa forma, dificulta e até impede a expansão dos 

canaviais no estado. 

Essa expansão já vem ocorrendo pela formação de joint ventures no Brasil, que 

se baseia em um acordo entre duas ou mais empresas para estabelecer alianças 

estratégicas com objetivo comercial comum, por tempo determinado. As companhias 

concordam em unir seus recursos para o desenvolvimento de um negócio conjunto e 

dividem os resultados, sejam eles lucros ou prejuízos. 

Quanto às joint ventures encontradas em Goiás, podemos identificar as 

Agroindústrias Morro Vermelho (Mineiros), Água Vermelha (Perolândia) e Rio Claro 

(Caçu), pertencentes ao grupo Odebrecht Agroindustrial, criadas pela Atvos (Odebrecht 

Agroindustrial). Tem-se também a Companhia Brasileira de Energia Renovável – 

BRENCO, a Agroindústria Centro Oeste (Jataí), que é do grupo Raízen, formada entre 

Cosan e Shell.  

A Agroindústria São Francisco (Quirinópolis) é uma joint venture entre 

Agroindústria São João e Companhia Energética do Vale do Sapucaí – CEVASA. Já a 

Agroindústria Boa Vista (Quirinópolis) é uma aliança entre o Grupo São Martinho e a 

Petrobrás (Petrobrás Biocombustíveis), gerando a Nova Fronteira Bioenergia. Vale 

destacar também a entrada no Brasil das multinacionais British Petrolum – BP, a 

Bioserv (Louis Dreyfus Company) e a Bunge. 
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Nesse contexto, o RenovaBio, que é uma política de Estado (política 

governamental), fortalece essa nova expansão cujo objetivo é traçar uma estratégia 

conjunta para reconhecer o papel estratégico de todos os tipos de biocombustíveis na 

matriz energética brasileira, tanto para a segurança energética quanto para mitigação de 

redução de emissões de gases causadores do efeito estufa. Essa política já está em vigor 

desde dezembro de 2017 e será discutida neste capítulo. 

 

5.1 INTERNACIONALIZAÇÃO DO CAPITAL CANAVIEIRO - JOINT  

VENTURES EM GOIÁS 

Sauer; Leite (2012) argumentam que a expansão de atividades do 

agrohidronegócio, associada ao incremento dos Investimentos Estrangeiros Diretos – 

IED46, tiveram como resultado o aumento nos preços das terras, comprometendo a 

situação de diversos segmentos sociais, que, frente a esse quadro, se viram forçados a se 

deslocarem para áreas mais distantes, tornando a questão de acesso à terra e ao território 

ainda mais complexa. 

Sobre isso, Chesnais (1996, p.56) afirma que  

 
[...] os investimentos estrangeiros podem ser efetuados sob a forma de 

investimentos diretos ou de investimentos “de carteira”. “Carteira de 

investimentos” designa o conjunto dos depósitos bancários e das aplicações 

financeiras sob forma de títulos públicos ou privados. 
 

Para Shikida; Bacha (1998), os investimentos estrangeiros no setor da cana-de-

açúcar no Brasil não são um fenômeno recente, ao contrário, os primeiros investimentos 

estrangeiros foram os responsáveis pelo surgimento dessa atividade no país. A expansão 

da cana no período colonial chegou até o ano de 1650, quando deu lugar ao ouro. 

No que diz respeito aos IEDs e às fusões e aquisições no Brasil, há uma 

aceleração a partir dos anos de 1990 com a política neoliberal adotada e a 

desregulamentação da economia. Segundo Benetti (2009), a internacionalização do 

agrohidronegócio canavieiro assumiu vários matizes, incluindo aquisições e fusões, mas 

                                                 

46 IED designa um investimento que visa adquirir um interesse duradouro em uma empresa cuja 

exploração se dá em outro país que não o do investidor, sendo o objetivo deste último influir efetivamente 

na gestão da empresa em questão, e essa é uma modalidade capitalista praticada desde o século XIX, 

quando empresas inglesas e francesas partiram em busca de novos mercados e oportunidades, 

especialmente no Novo Mundo (FMI, 1977 apud CHESNAIS, 1996, p. 55). 
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também outras formas mais complexas e atuais de organização das atividades 

econômicas, como as joint ventures47, as alianças e os variados acordos estratégicos 

formais, tanto na produção quanto no comércio, na pesquisa e de transferência 

tecnológica.  

Segundo Sandroni (2005), as empresas são motivadas a estabelecerem uma joint 

venture, principalmente por se beneficiarem do know-how umas das outra(s), bem como 

de novas tecnologias, e competirem de forma mais eficiente, ampliando assim os lucros. 

É fundamental ter presente que parte significativa dos investimentos estrangeiros 

é financiada com recursos públicos (SAUER, 2010; SAFRANSKY; WOLFORD, 

2011)48, especialmente recursos do BNDES e do FCO. Esses empréstimos e incentivos 

fiscais estão sendo alocados principalmente em região de expansão do cultivo de cana e 

produção de etanol (Centro-Oeste) e soja (Centro-Oeste, Amazônia, Bahia e Tocantins) 

(PIETRAFESA et al., 2011). 

O BNDES é o maior fornecedor de crédito ao agrohidronegócio canavieiro para 

a produção de etanol. Nos anos de 2007 e 2008, a agência financiou mais de cinquenta 

projetos do setor, sendo que parte desses financiamentos foi destinada à compra de 

equipamentos (geração de energia elétrica a partir do bagaço) e a ampliação do parque 

industrial, especialmente nas regiões de expansão da cana, como Mato Grosso do Sul e 

Goiás (PIETRAFESA et al., 2011).  

Há também o Prorenova – Programa de apoio à renovação e implantação de 

novos canaviais, com financiamento do BNDES a juros de 1,45% ao ano, e prazo de 

pagamento de seis anos. Em outras palavras, recursos públicos ajudam a manter o 

mercado de terras aquecido, viabilizando inclusive investimentos estrangeiros na 

produção de commodities agrícolas.  

Para Delgado (2012) a consolidação do agrohidronegócio canavieiro dependeu 

também da fundamental atuação do Estado, não por meio apenas do financiamento do 

BNDES, como também por políticas de âmbito fiscal (redução ou isenção de tributos 

                                                 

47 Expressão em inglês, que significa a “união de risco” e designa o processo pelo qual, ou o que é mais 

frequente, empresas se associam para o desenvolvimento e execução de um projeto específico no âmbito 

econômico e/ou financeiro. Uma joint venture pode ocorrer entre empresas privadas, entre públicas e 

privadas, entre empresas públicas e privadas nacionais e estrangeiras (SANDRONI, 2005, p. 445). 
48 Segundo Safransky; Wolford (2011, p. 5), “[...] corredores extensos de infraestrutura vêm sendo 

construídos em todo o Continente” latino-americano com recursos públicos, promovidos pelos Estados e 

pelos organismos multilaterais de financiamento, “para ligar fronteiras extrativas às áreas metropolitanas 

e aos mercados estrangeiros” atraindo investimentos privados e criando “tendências para o land grabbing 

nas Américas”. 
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para o etanol e para as agroindústrias canavieiras, subsídios), de âmbito comercial 

(elevação da taxa de mistura de etanol anidro à gasolina, aumento dos preços da 

gasolina, acordos de comércio exterior), de âmbito normativo (leis, programas e 

projetos de fomento), tecnológico (PD&I em instituições públicas, formação de mão-de-

obra qualificada) e, de infraestrutura (obras logísticas de armazenamento e transporte). 

Segundo Harvey (2011), no Brasil esse processo de internacionalização se 

intensificou sobretudo após a crise econômica e financeira internacional de 2007-2008, 

que deixou muitas empresas nacionais do agrohidronegócio canavieiro com pouco 

capital e vulneráveis à fusões e aquisições por grandes corporações (PITTA et al., 

2014). Isso porque a falta de crédito no mercado (custeio e investimentos), os 

endividamentos, a redução dos preços das commodities (como o açúcar) e o 

congelamento do preço da gasolina pelo governo brasileiro entre 2011 e 2015 

(reduzindo possibilidades de aumento do etanol para suplantar custos mais elevados de 

produção) deixaram muitas agroindústrias canavieiras sem opção de recuperação 

financeira. Como consequência, surgiu um grande número de fechamentos de 

agroindústrias no Brasil ou em recuperação judicial, obrigando-as a colocarem os seus 

ativos à venda na tentativa de saldarem suas dívidas e/ou recuperar parte do capital 

perdido (MENDONÇA et al., 2011). 

E segundo recente pesquisa de Oliveira (2016), a crescente dependência do 

agrohidronegócio canavieiro do crédito agrícola e agroindustrial e a condução das ações 

de grandes empresas pelo sistema financeiro são aspectos centrais da financeirização. Já 

que as atividades do agrohidronegócio, que já passavam por forte processo de 

oligopolização, principalmente nos segmentos de fabricação de insumos (químicos, 

mecânicos e biológicos), produção e processamento vegetal e animal, comercialização e 

logística de commodities (tradings), agora passam também a ser controladas por 

poderosas holdings e grupos financeirizados detentores de boa parte das ações de 

grandes empresas do agrohidronegócio. 

Uma vez que as agroindústrias canavieiras de um mesmo grupo estão localizadas 

relativamente próximas umas às outras ocorre geograficamente um processo de 

territorialização do monopólio (OLIVEIRA, 2016), já que todos os arrendatários e 

fornecedores de terras e da matéria-prima acabam tendo de negociar com uma mesma 

empresa. 

Castillo et al. (2016) complementa que esses grandes grupos atuam em diversos 

setores, regiões e países sem estabelecer nenhum laço de compromisso com nenhum 
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lugar em particular, e desenvolvem estratégias de controle sobre as diversas etapas 

produtivas, os recursos (como terra, água, sementes e tecnologias), os agentes e os 

lugares envolvidos em cada um dos circuitos espaciais produtivos nos quais atuam 

controlando os mercados internacionais. 

Nessa mesma perspectiva, o editorial do jornal O Estado de S. Paulo (2010), sob 

o título “China compra terras no Brasil”, afirmou: 

 

O ex-ministro Antônio Delfim Netto tem razão quando recomenda cuidado 

com as vendas de terras a empresas da China, controladas pelo Estado ou 

com participação estatal. Investimentos estrangeiros são de modo geral bem-

vindos e podem trazer contribuições importantes ao crescimento do País. 

Grupos estrangeiros podem fazer bons negócios e ao mesmo tempo fortalecer 

a economia brasileira com recursos adicionais e, ocasionalmente, com aporte 

de tecnologia. Mas os ‘negócios’ mudam de sentido quando o investimento é 

subordinado a razões estratégicas de um Estado estrangeiro. No caso de 

recursos naturais, e de terras para a agropecuária, avaliar corretamente essa 

estratégia é uma questão de segurança (O ESTADO DE SÃO PAULO, 2010, 

p. A3). 

 

Essa perda de controle é explicitamente reconhecida no novo parecer da 

Advocacia-Geral da União, publicado em 2010, 

 
[...] o Estado brasileiro perderá as condições objetivas de proceder a controle 

efetivo sobre a aquisição e o arrendamento de terras realizadas por empresas 

brasileiras cujo controle acionário e controle de gestão estivessem nas mãos 

de estrangeiros não residentes no território nacional (ADAMS, 2010, p. 2, 

item 6). 

 

Em estudo sobre as fusões e aquisições no agrohidronegócio canavieiro, Bunde 

(2017) compreende que os Investimentos Diretos Estrangeiros começaram na década de 

2000 e se intensificaram entre os anos de 2007 e 2011, quando parte das agroindústrias 

nacionais estava endividada. No período que corresponde de 2006 a 2014, ocorreram 

cento e trinta e duas (132) fusões e aquisições. 

 

O primeiro foi marcado pelo processo de desregulamentação do setor e 

emergências das exportações brasileiras de açúcar, com as entradas de quatro 

empresas francesas, entre 2000 e 2001: duas trading companies (Louis 

Dreyfus Commodities e Sucden) e duas cooperativas agroindustriais 

produtoras de açúcar de beterraba (Union DAS/Tereos e Béghin-Say) [...] 

essas são controladoras interessadas no mercado de açúcar, e não no mercado 

de energia, e seus investimentos se deram em um momento no qual o etanol 

brasileiro ganhava visibilidade internacional. Não houve investimentos 

estrangeiros nos quatro anos seguintes. Mas em 2006 verificou-se o segundo 

ciclo, com a necessidade do mercado internacional em etanol. Aumentou o 

número de empresas e de setores (petrolíferas, petroquímicas, entre outras), 

com 18 movimentações de investimentos diretos entre 2006 e 2008 no País. 

A crise econômica mundial no segundo semestre de 2008, no entanto, 

conteve essa euforia (GGN, 2012). 
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Esse processo se dá em várias formas de acordos estratégicos, tais como: 

 
[...] as aquisições e fusões, formas mais complexas e atuais de organização 

das atividades econômicas, como as joint-ventures, as alianças e os variados 

acordos estratégicos formais na área da produção, do comércio, da pesquisa e 

da transferência de tecnologia (BENETI, 2009, p. 05). 

 

Diante do que se verificou, pode-se afirmar que desde o ano 2000 o 

agrohidronegócio canavieiro brasileiro vem sofrendo uma profunda e acelerada 

internacionalização dos seus ativos e da sua produção e, consequentemente, 

estrangeirização de suas atividades, concomitantemente a uma concentração e 

centralização de capital canavieiro. 

Há projetos como a da China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation 

– COFCO Agri (Tradução Corporação Nacional de Cereais, Óleos e Alimentos da 

China), empresa chinesa que vem demonstrando interesse em expandir seus negócios no 

Brasil, principalmente relacionados aos cultivos de cana-de-açúcar e soja. Atualmente 

possui quatro agroindústrias no estado de São Paulo e está adquirindo outras 

agroindústrias (RELATÓRIO RESERVADO, 2018), como o caso da Abengoa 

Bioenergia, que estava em recuperação judicial, porém, segundo a NovaCana (2018), a 

Cargill comprou a Abengoa Bioenergia (Empresa espanhola que havia comprado a 

Dedini Agro, uma das maiores empresas de produção de etanol e açúcar do mercado 

brasileiro, por US$ 297 milhões em 2007), por US$ 80 milhões. 

Em estudo realizado por Sauer; Leite (2012) usou dados de relatórios do Banco 

Mundial sobre a utilização das terras para produção agrícola e assim identificou um 

conjunto de investimentos especulativos de capital internacional que alteraram desde os 

preços das terras até o volume de produção no sistema agropecuário brasileiro, 

principalmente  

 

[...] na expansão de oito commodities: milho, soja, cana de açúcar, dendê 

(óleo), arroz, canola, girassol e floresta plantada, sendo que a participação 

desse capital no Brasil se dá fundamentalmente nos três primeiros produtos 

(Banco Mundial, 2010, p. 97). 

 

Considerando o processo de incorporação de empresas brasileiras pelo capital 

internacional nas atividades do agrohidronegócio canavieiro e em se confirmando os 

estudos apresentados por Sauer; Leite (2012), percebeu-se que a partir do início do 

século XXI houve um forte fluxo por captação de recursos, ultrapassando desembolsos 

das políticas estatais mediante incentivos e empréstimos governamentais. Essa mudança 
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no financiamento e controle de capital no setor tem como marco referencial a atuação 

do grupo COSAN S/A, que desde a década de 2000 efetivou sua entrada no mercado de 

ações da Bovespa, internacionalizando seu capital (MENDONÇA et al., 2011). Esses 

autores apresentaram um quadro de fusões e aquisições estrangeiras no setor de 

agroenergia e petrolífero que deram sinal de sucessivas aquisições. 

 

A inserção da petrolífera Royal Dutch Shell, a partir da constituição de uma 

joint venture com o Grupo Cosan, se enquadra neste processo. Essa 

associação resultou na constituição da empresa Raízen, que surge como um 

dos cinco maiores grupos econômicos do país, com valor de mercado 

estimado em 20 bilhões de dólares. A corporação é responsável por uma 

produção anual de 2,2 bilhões de litros de etanol e de 4 milhões de toneladas 

de açúcar. Desde sua criação, apresenta como meta até 2014 aumentar a 

produção de etanol para 5 bilhões de litros anual. Para isso, avança seu 

controle sobre “novas” regiões produtoras de cana, como o noroeste paulista 

e os estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. (MENDONÇA et al., 2011, p. 

8). 

 

Os autores também identificaram que não são apenas as petrolíferas estrangeiras, 

como a British Petrolum – BP e a Shell que buscam se consolidar no setor de 

agroenergia, a brasileira e estatal PETROBRAS, por meio da Petrobras 

Biocombustíveis (PBio), criou a Nova Fronteira Bioenergia em uma fusão com o Grupo 

São Martinho do interior de São Paulo tendo investido aproximadamente R$ 520 

milhões na ampliação da Agroindústria Boa Vista, no município de Quirinópolis/GO. 

Além desses grupos de origem petrolífera, outras grandes empresas do setor de 

alimentos se espalharam por terras brasileiras, como, por exemplo, a Cargill, que em 

2006 adquiriu 64% da CEVASA. Em meados de 2011, a empresa anunciou a 

constituição de uma joint venture com a Agroindústria São João, que construiu duas 

unidades em Goiás. A Agroindústria São Francisco, já em operação (município de 

Quirinópolis), e outra em etapa de finalização, a Agroindústria Rio Dourado, em 

Cachoeira Dourada. A empresa americana Archer Daniels Midland (ADM), também 

atuante no setor de alimentos, adquiriu parte das agroindústrias instaladas no Sul 

Goiano e no Triângulo Mineiro. Mesma estratégia adotada pela Sojitz Corporation 

(conglomerado japonês que atua em diversos ramos industriais), que em 2007 adquiriu 

33% da ETH (município de Jataí), junto ao grupo brasileiro, Odebrecht (MENDONÇA 

et al., 2011), que recentemente modificou o nome para ATVOS devido às Operações da 

Lava Jato. 

Em reportagem divulgada pela Revista Exame (edição nº 904), a repórter 

Fabiane Stefano (2007) apresentou mais um quadro do processo de internacionalização 
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do setor canavieiro do Brasil, agora com a atuação de grupos de investimentos 

internacionais no setor a partir de aquisição completa, associação de capitais ou mesmo 

fusões. A aquisição completa aconteceu com o Grupo Infinity Bio-energy, composta 

pelos fundos estadunidenses Kidd & Company, Stark e OchZitt Management, além do 

Banco Merrill Lynch. Em 2006 e 2007, esse grupo efetivou a compra de oito 

agroindústrias. 

A alteração do capital de grupos nacionais (familiares) para o capital 

internacional foi reportada pelo jornal “O Estado de São Paulo” (07/03/2010), relatando 

que cinquenta e oito (58) agroindústrias mudaram de mãos no Brasil entre 2007 e 2009. 

As operações envolveram mais de 100 empresas nos últimos três anos. “Para o 

presidente do Grupo São Martinho, Fábio Venturelli, a fusão entre a COSAN49, maior 

companhia canavieira do país e a SHELL, uma das maiores petroleiras do mundo, dá 

sinais do que há por vir” [...] Para o executivo, o negócio, com valor estimado em US$ 

12 bilhões, foi a primeira em que [...] um mais um somou cinco", explicando que os 

"[...] ganhos estratégicos são claros e apontam para o futuro onde o etanol ganhará 

importância mundial como combustível renovável" (O ESTADO DE SÃO PAULO, 

2010). 

De acordo com anúncio de Marcos Sawaya Jank, ex-presidente da UNICA 

(JANK, 2009, p.8), há um crescente envolvimento de empresas transnacionais com o 

setor do agrohidronegócio canavieiro. Tanto que em 2007 a participação do capital 

estrangeiro no agrohidronegócio canavieiro representava apenas 7% (22 empresas) e em 

2012 ultrapassou os 20% (com mais de 40 empresas). 

Bunde (2011) apresenta a concentração ocorrida por meio de fusões e/ou 

aquisições no agrohidronegócio canavieiro, apresentando que em 2010 esses grandes 

grupos econômicos eram 25% na venda de etanol, enquanto que na safra de 2010/2011 

já eram 70%. 

Isso corrobora com o que Marx (2013) já dizia: 

 

O que temos agora é a concentração de capitais já formados, a supressão de 

sua autonomia individual, a expropriação do capitalista pelo capitalista, a 

transformação de muitos capitais pequenos em poucos capitais grandes. O 

capital se acumula aqui nas mãos de um só, porque escapou das mãos de 

muitos noutra parte. Esta é a centralização propriamente dita, que não se 

confunde com a acumulação e a concentração. A centralização terá alcançado 

seu limite extremo quando todos os capitais nele investidos se fundirem num 

                                                 

49 E criação da RAIZEN, com atualmente 24 usinas canavieiras no Brasil. 
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único capital [...] numa determinada sociedade só seria alcançado este limite 

no momento que todo o capital social ficasse submetido a um único controle, 

fosse ele de um capitalista individual ou de uma sociedade anônima (Marx, 

2013, p. 650). 

 

Lenin (2008) complementa Marx ao escrever sobre a definição da fase superior 

do capitalismo, o imperialismo, que para ele era a concentração da produção e do capital 

levada a um grau tão elevado de desenvolvimento que criou os monopólios. E a fusão 

do capital bancário com o capital industrial proporcionou a formação de associações 

internacionais monopolistas que partilham o mundo entre si, sendo que tal partilha 

ocorre em países periféricos.   

É essa concentração de capitais que vem ocorrendo recentemente no 

agrohidronegócio canavieiro brasileiro e se faz por empresas transnacionais que, em 

uma aliança entre a produção, a circulação e o capital financeiro, formam grandes 

oligopólios no agrohidronegócio canavieiro, tendo em vista o controle de combustíveis 

renováveis como alternativa aos combustíveis fósseis. 

Em missão comercial do governo de Goiás ao Oriente Médio, evidenciou-se o 

interesse de investidores saudistas em apostar na expansão do etanol e do açúcar no 

Brasil. A economia da Arábia Saudita vive um momento de expansão e busca maior 

presença no cenário econômico mundial, até como forma de concorrer com os demais 

países do Golfo Pérsico, que se ocidentalizaram. 

Segundo André Luiz Baptista Lins Rocha (presidente-executivo dos sindicatos 

da Indústria de Fabricação de Etanol e Açúcar do Estado de Goiás (Sifaeg/Sifaçúcar) e 

do Fórum Nacional Sucroenergético), a Arábia Saudita também é um importante 

mercado para o agrohidronegócio canavieiro, uma vez que, o Oriente Médio é um 

grande comprador de açúcar. “Em Abu Dhabi, onde estivemos recentemente, está 

instalada a maior refinaria de açúcar do mundo”, completou André (Jornal A Redação, 

2017). Atrelado ainda à afirmação do Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles50, de 

que o governo aprovou a Medida Provisória – MP 759/2016 para regulamentar a venda 

de terras brasileiras para estrangeiros, e assim abrir o mercado rural à investimentos de 

outros países (O VALOR, 2017a).  

A MP 759 atualiza as Leis nº 8.629/1993 e nº 11.952/2009, que tratam da 

reforma agrária e regularização das ocupações em estados da Amazônia pelo Programa 

Terra Legal, tornando-se assim na Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017 (BRASIL, 

                                                 

50 Ministro da Fazenda do Governo de Michel Temer (2017) 
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2017a). De acordo com o texto desta lei, “A aquisição de direito real e o arrendamento 

de imóvel por pessoa natural residente ou jurídica estrangeiras autorizada a funcionar no 

País não poderá exceder os limites quantitativos globais e por operação dispostos em 

regulamento” e que há possibilidade do presidente da República, por decreto, 

estabelecer estes “limites quantitativos globais” das propriedades porventura adquiridas 

por estrangeiros (O VALOR, 2017a). 

Desse modo, as empresas controladas por capital estrangeiro estariam sujeitas ao 

limite estabelecido por decreto presidencial, sendo que para estrangeiros a área máxima 

adquirida não poderia ser superior à quarta parte de um território municipal. 

O que acaba se construindo em um exemplo prático do que descrevia Chesnais 

(1996), relatando a importância no papel dos Estados nacionais no processo de 

internacionalização, com a economia e a política se articulando para a (re)constituição 

de uma economia mundial como sistema hierarquizado politicamente.  

Lembrando que Chesnais (1996) destaca o resultado trágico dessa fragilidade em 

países como o Brasil, nos quais as classes dominantes farão todas as concessões 

possíveis de terra, água, trabalho (não deles) e porque não, da saúde da população, para 

que haja cada vez mais a acumulação de tais capitais hegemônicos. 

 

5.2 RENOVABIO - POLÍTICA NACIONAL DE BIOCOMBUSTÍVEIS 

O projeto da Política Nacional de Biocombustíveis – RenovaBio foi apresentado 

no dia 14 de novembro e aprovado pela Câmara de Deputados Federais no dia 28 de 

novembro, sancionado pelo Presidente Michel Temer em 26 de dezembro de 2017 

(BRASIL, 2017b). 

O RenovaBio é uma política nacional com o intuito de incentivar a geração de 

biocombustíveis por meio de crédito de descarbonização, buscando atender aos 

compromissos que o Brasil assumiu na 21ª Conferência das Partes – COP2151, das 

Nações Unidas sobre Mudança Climática, em Paris-França. Nele o Brasil estabeleceu a 

meta de reduzir emissão de carbono em no mínimo 43% até 2030 comparada com as 

emissões de 2005. 

                                                 

51 Vale ressaltar que o atual Presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, solicitou a retirada dos 

compromissos assumidos pelos governos anteriores. 
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Busca segurança energética na diversificação da matriz energética e elétrica 

brasileira e de agrocombustíveis e pretende gerar empregos, rendas e incentivar a 

inovação tecnológica no setor de agrocombustíveis nacionais (como o agrohidronegócio 

canavieiro) com a garantia de uma previsibilidade de investimentos públicos e privados. 

Salienta-se que não é uma política de subsídios estatais, nem de renúncia fiscal, e não 

prevê a criação de novos impostos para o financiamento desse mercado.  

Essa política tem os seguintes principais objetivos:  

 

I - contribuir para o atendimento aos compromissos do País no âmbito do 

Acordo de Paris sob a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 

do Clima;  

II - contribuir com a adequada relação de eficiência energética e de redução 

de emissões de gases causadores do efeito estufa na produção, na 

comercialização e no uso de biocombustíveis, inclusive com mecanismos de 

avaliação de ciclo de vida;  

III - promover a adequada expansão da produção e do uso de biocombustíveis 

na matriz energética nacional, com ênfase na regularidade do abastecimento 

de combustíveis;  

IV – e contribuir com previsibilidade para a participação competitiva dos 

diversos biocombustíveis no mercado nacional de combustíveis (BRASIL, 

2017b, p. 1). 

 

Para atingir tais objetivos, o RenovaBio foi planejado para funcionar com 

mecanismos de mercado para reconhecer a capacidade de cada agrocombustível para 

redução de emissões de carbono por meio de dois instrumentos principais: 

1) Estabelecimento de metas nacionais de redução de emissões para a matriz de 

combustíveis, assim fomentando previsibilidade aos agentes privados e 

estatais; 

2) Certificação da produção de biocombustíveis, com a adoção de notas 

diferentes para cada produtor, em que a nota refletirá a contribuição 

individual de cada produtor para a diminuição de emissão de gás carbônico. 

 

Conectando esses dois instrumentos, teremos o Crédito de Descarbonização por 

Biocombustíveis – CBIO, que será um ativo financeiro negociado na bolsa de valores e 

emitido pelo produtor de biocombustível a partir da comercialização (com emissão de 

nota fiscal), cujos agentes reguladores são as distribuidoras de combustíveis. Dessa 

maneira, ganhará uma nota superior o produtor que impactar menos o ambiente, e 

consequentemente, receberá maiores investimentos na bolsa. 

De acordo com o esquema (Figura 34) proposto e inserido na Nota Explicativa 

sobre a proposta de criação da Política Nacional de Biocombustíveis (MME, 2017b), o 
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RenovaBio funciona com as metas nacionais de redução de emissões, sendo 

desdobradas para metas individuais aos agentes regulados (distribuidoras de 

combustíveis) e a emissão do CBIO pelos produtores/importadores de biocombustíveis 

certificados. 

 

Figura 34 - Esquema explicativo do funcionamento do RenovaBio 

 
Fonte: MME, 2017b 

 

Quanto à certificação da produção e importação, será emitida uma nota de 

eficiência energético-ambiental de um combustível, que se baseia em função da 

diferença entre sua intensidade de carbono e a intensidade de carbono de seu 

combustível fóssil substituto, que será calculada pela RenovaCalc, uma ferramenta que 

calculará a intensidade de carbono desse combustível para avaliar seu nível de 

prevenção da emissão de gás carbônico na atmosfera em relação à gasolina, por 

exemplo (MME, 2017b). 

A RenovaCalc foi desenvolvida em parceria pelo Ministério do Meio Ambiente 

e o Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol – CTBE com os 

objetivos de determinar a intensidade de carbono dos biocombustíveis gerando um 

índice em gCO2eq/MJ e quantificando o benefício ambiental que determinado 

biocombustível gera na substituição de um combustível fóssil. 
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Primeiramente, é identificada a agroindústria e assim analisados os dados de 

entrada com informações iniciais, por exemplo, se houve avanço sobre a vegetação 

nativa, se a agroindústria cumpre o Zoneamento Ambiental, como é o sistema de plantio 

a quantidade de área total e se há área de cana queimada, isso no caso de um 

biocombustível gerado pelo agrohidronegócio canavieiro. 

Deve-se identificar também os dados agrícolas, como, por exemplo, os dados de 

utilização de corretivos, fertilizantes químicos, fertilizantes orgânicos (como vinhaça), 

qual é a produção de combustível, bem como a quantidade desses dados de cana própria 

e de cana de terceiros (fornecedores). Já em relação aos dados industriais, qual seria a 

quantidade de rendimento de cada produto final (etanol anidro, etanol hidratado, açúcar, 

eletricidade comercializada, bagaço comercializado) bem como de combustível final 

(bagaço, palha, cavaco de madeira). 

Assim, somam-se os dados agrícolas e os dados industriais, relacionando-os aos 

modelos e fatores de emissão de combustíveis fósseis a fim de se obter o resultado da 

quantidade de gCO2eq/MJ que foi reduzida em emissões em porcentagem.  

Desse modo, a RenovaCalc fará o cálculo básico do índice de intensidade de 

carbono, subtraindo a quantidade de emissão de carbono do biocombustível (em 

gCO2eq/MJ) da quantidade de emissão de carbono do combustível fóssil (em 

gCO2eq/MJ), resultando em um indicador de mitigação (em gCO2eq/MJ), identificando 

qual o desempenho ambiental e qual a quantidade de mitigação de cada biocombustível. 

 Dessa maneira, o RenovaBio estimulará a melhoria do desempenho ambiental 

dos biocombustíveis em relação aos combustíveis fósseis para assim adquirir mais 

Créditos de Descarbonização por meio dessas notas de eficiência energético-ambiental. 

A certificação fica responsabilizada pela Firma Inspetora (ou certificado), que 

avalia todo o processo de geração dos biocombustíveis, atende ao protocolo técnico 

estabelecido pelo programa a fim de conferir a credibilidade e transparência na 

avaliação de desempenho ambiental de todo o RenovaBio, dando maior veracidade 

quanto ao compromisso firmado no Acordo de Paris. Ao MME caberá credenciar tais 

Firmas Inspetoras e à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – 

ANP caberá fiscalizar a atuação dessas Firmas Inspetoras, tornando públicas todas as 

informações sobre os certificados da produção de biocombustíveis. 

Para determinar a intensidade de carbono dos biocombustíveis no RenovaBio, 

foi desenvolvido um protocolo de avaliação de desempenho ambiental baseado na 

Avaliação de Ciclo de Vida – ACV para investigar os efeitos ambientais de um produto 
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durante todo seu ciclo de vida a partir da contabilidade do material e energia 

consumidos durante os processos produtivos e emitidos para a natureza, desde a 

extração até a disposição final do produto. Tais análises são padronizadas de acordo 

com as normas ISO14040 (ABNT, 2014a) e 14044 (ABNT, 2014b). 

Tais normas já são conhecidas por algumas agroindústrias canavieiras, como, 

por exemplo, a Agroindústria Rio Claro, que possui a certificação Bonsucro, requisito 

básico para a exportação de biocombustíveis, principalmente para a União Europeia. 

A avaliação do Ciclo de Vida certificará a unidade Produtora do Biocombustível 

(por exemplo, agroindústria) e também importadoras, avaliando desde a fase agrícola 

até a industrial, observando a utilização de fertilizantes, agrotóxicos, consumo de 

combustível fóssil nas operações mecanizadas, queima do cultivo (acidental ou de 

eliminação de resíduos), consumo de energia elétrica no processo industrial etc. A nota 

das agroindústrias não é fixa, podendo ter validade de até quatro anos, o que estimula a 

busca por maior eficiência. 

Essa busca por mais eficiência ocorrerá sobre o aumento das pesquisas 

relacionadas à redução de consumo de diesel a partir máquinas e equipamentos de 

melhores desempenhos etc., os quais só poderão ser desenvolvidos com investimento 

público e privado. 

Nessa primeira fase do programa, serão contemplados os seguintes 

biocombustíveis: etanol de cana-de-açúcar de primeira e de segunda geração, etanol de 

milho; biodiesel de soja, biodiesel de gordura bovina; bioquerosene de Hydro-processed 

Esters and Fatty Acids – HEFA, bioquerosene de Synthesized Iso-Paraffin- SIP, de 

cana-de-açúcar; biometano de resíduos da agroindústria de cana-de-açúcar, biometano 

de resíduos de agroindústria de processamento de carne, e biometano de lixo urbano. 

Porém, o protocolo poderá ser revisado e incluído novos biocombustíveis. 

Já o Crédito de Descarbonização por Biocombustíveis será um instrumento 

financeiro para fins de comprovação da meta individual do distribuidor de 

biocombustível, ou seja, será um registro de autenticidade de produção de 

biocombustíveis. Cada Instituição Financeira – IF (escriturador) precisará disponibilizar 

uma equipe/área especializada para verificar a existência ou não da operação que serviu 

de lastro ao CBIO. Na mitigação de possíveis fraudes que poderão existir na verificação 

do volume de biocombustíveis produzidos e comercializados, cada IF precisará manter 

uma equipe especializada no tema. 



242 

 

Segundo o MME (2017b), a instituição financeira traz mais segurança nas 

operações com o CBIO, o que, por sua vez, atrai investidores institucionais (fundos de 

investimento e bancos) para o mercado de créditos de carbono (que é uma tendência 

mundial), desestimula a comercialização de biocombustível de forma fraudulenta (sem 

nota fiscal) e agrega transparência às operações no mercado de combustíveis. 

As principais funções dos mercados de bolsa são organizar, controlar e garantir 

ambientes ou sistemas propícios para o encontro de ofertas e a realização de negócios 

com formação eficiente de preços, transparência e divulgação de informações e 

segurança na compensação e liquidação dos negócios. Funções estas que aumentariam a 

confiança dos investidores no mercado secundário. 

Vale ressaltar que de acordo com o projeto de lei (BRASIL, 2017b), o CBIO 

(ativo financeiro) terá vencimento no intervalo de três anos ou na comprovação das 

metas do distribuidor, pois oferecerá melhor tratamento ao ciclo de apuração das metas. 

Contudo, cabe destacar ser prospectado que o CBIO tenha vencimento no mesmo ciclo 

no qual foi emitido. Dessa forma, o CBIO tendo um vencimento em prazo 

predeterminado, tem-se liquidez no mercado, ou seja, o seu detentor, caso não seja um 

distribuidor que usará para comprovar as suas próprias metas, terá a necessidade de 

comercializar o CBIO no mercado organizado até o vencimento, não prejudicando a 

parte obrigada no RenovaBio (os distribuidores).  

Para que o CBIO tenha um valor de mercado real, será preciso que seja 

estabelecida uma meta nacional de descarbonização, que será fixada decenalmente com 

o objetivo de assegurar uma menor liberação de carbono na matriz nacional de 

combustíveis. Tal meta terá um controle estatal e será definida pelo Conselho Nacional 

de Política Energética – CNPE a partir de proposta enviada pelo Comitê de 

Monitoramento de Biocombustíveis e Combustíveis – CNBC, que possuirá 

representantes de diferentes ministérios, Empresa de Pesquisa Energética – EPE, 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, e pesquisadores. 

O RenovaBio se espelha em outras experiências que deram certo, como o 

Renewable Fuel Standard - RFS, programa Federal dos Estados Unidos, o 

Low Carbon Fuel Standard - LCFS, programa do estado da Califórnia/EUA, e a 

Renewable Energy Directive - RED da União Europeia (THOMAZ, 2017). 

O RFS é um programa federal originado do Energy Policy Act – EPAct de 2005, 

que foi ampliado e prorrogado pelo Energy Independence and Security Act – EISA de 

2007. Essa lei define volumes crescentes de biocombustíveis a serem misturados aos 
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combustíveis convencionais até o ano de 2022. Nesse programa, cada categoria de 

combustível renovável é classificada de acordo com a quantidade de Gases de Efeito 

Estufa – GEE emitida no ciclo de vida dos biocombustíveis em relação ao combustível 

derivado do petróleo que é substituído (EPA, 2017). 

O LCFS pertence ao estado da Califórnia e foi criado pelo Conselho de 

Qualidade do Ar da Califórnia – CARB (CARB, 2017), tendo como objetivo reduzir as 

emissões de gás de efeito estufa em no mínimo 10% na intensidade de carbono dos 

combustíveis de transporte do estado até o ano 2020 (CARB, 2017), tendo como base o 

ano de 2010.  

A União Europeia divulgou em 2008 um conjunto de metas, com prazo para 

2020, que consiste na diminuição das emissões de CO2 em 20% (em relação aos níveis 

de 1990), aumento da participação das fontes renováveis no consumo total de energia 

em 20% e melhor eficiência energética em 20% (UE, 2008). A Diretiva das Energias 

Renováveis, 2009/28/CE, foi lançada em 23 de abril de 2009 (UE, 2009) em acréscimo 

à meta de 20% de renováveis no consumo final de energia. Estabeleceram-se assim 

cotas mínimas de participação de renováveis a serem cumpridas por cada país-membro 

para o período de 2011 a 2020.  

Vale ressaltar o importante papel da China na questão climática mundial, pois é 

um país que vem passando por um crescimento significativo, proporcionado pelo 

fornecimento de produtos industrializados resultantes principalmente do uso intenso de 

carvão mineral e vegetal, consequentemente aumentando sua emissão de gás carbônico. 

A China vem agindo como uma liderança do G7 e defende seu “status” de país 

“subdesenvolvido” (periférico) justificando que quem deveria diminuir a emissão de gás 

carbônico seriam os países “desenvolvidos” (centrais). Ou seja, defende que deva haver 

diminuição da emissão de gás carbônico, principalmente pelos países centrais, porém 

não se considera um país central (MOREIRA; RIBEIRO, 2016). 

Moreira; Ribeiro (2016) ainda acrescentam que a China participa das 

negociações sobre as mudanças climáticas e busca fortalecer a cooperação com outros 

países para financiamento, transferência de tecnologia e construção de capacidade para 

a adaptação. 

Apesar de muito parecidos, há algumas diferenças ente o RenovaBio e esses 

projetos, como, por exemplo, a liberdade de escolha das unidades produtoras. As 

agroindústrias podem ou não optar por fazerem parte do processo, isto é, a certificação 

será um processo voluntário. Tal processo de certificação será realizado por 
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certificadoras privadas, porém acreditadas, monitoradas e fiscalizadas pelo Poder 

Público. 

De acordo com a Nota Explicativa sobre a proposta de criação da Política 

Nacional de Biocombustíveis (MME, 2017b), o RenovaBio tem o potencial de fazer 

com que o Brasil lidere novamente o mercado de biocombustíveis, reduza a importação 

de combustíveis fósseis, diferindo-se das políticas de outros países, voltadas ao aumento 

de biocombustíveis, principalmente quanto à transparência na comercialização das 

certificações devido à inclusão da bolsa de valores. A premiação por eficiência 

estimularia o aumento de tecnologia para constantemente obterem ou manterem 

melhores classificações, dessa forma não possuindo diferenciação entre os tipos de 

biocombustíveis. 

Baseando-se no projeto do RenovaBio a Nota Explicativa sobre a proposta de 

criação da Política Nacional de Biocombustíveis (MME, 2017b), foi produzido um 

fluxograma do projeto (Figura 35) detalhando todos os agentes envolvidos, as ações que 

serão realizadas por cada um deles, os documentos a serem emitidos e as ferramentas 

utilizadas para tal. 
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Figura 35 - Fluxograma do RenovaBio 

 
Fonte:  MME, 2017b 
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 Com base nos compromissos nacionais estabelecidos dentro do Acordo de Paris 

e na estimativa de produção de 50 bilhões de litros de etanol em 2030, que será uma das 

expectativas da implementação do RenovaBio, a empresa financeira BTG Pactual 

(NOVACANA, 2017) elaborou uma projeção de crescimento de produção de etanol, 

aumentando de 40% para 55% sua participação no consumo de combustíveis do Ciclo 

Otto52 (Figura 36), atingindo um crescimento médio anual na ordem de 2% por ano. 

 

Figura 36 - Projeção de crescimento do consumo de combustíveis de Ciclo Otto (em bilhões de litros) 

 
Fonte: NovaCana (2017) 

 

Essa expansão da produção de etanol se dará pelo aumento de tecnologia e 

produtividade do agrohidronegócio canavieiro, mas certamente também pela 

apropriação de terras. Mas em quais terras? 

 

5.3 ÁREAS PARA UMA NOVA EXPANSÃO? 

Esse processo de criação de joint ventures em Goiás e a aplicação do RenovaBio 

certamente provocarão o surgimento de novos canaviais e instalação de novas 

agroindústrias canavieiras no estado. Alguns estudos já nos fornecem alguns indícios de 

regiões provavelmente afetadas, como é o caso de Silva et al. (2008). 

                                                 

52 O Ciclo Otto é um ciclo termodinâmico. É o funcionamento de um típico motor de pistão de ignição 

com faísca, sendo o ciclo termodinâmico mais comum em motores de automóveis.  
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A de pesquisa da WATER FOOTPRINT NETWORK (2017) e de Bordonal, et 

al. (2018) nos revela que para cada quilograma produzido de açúcar se utilizam 1782 

litros de água, já para a produção de cada litro de etanol proveniente da cana-de-açúcar, 

utilizam-se 2107 litros de água, isso se levarmos em conta todas as etapas da cadeia 

produtiva. Levando em consideração apenas o consumo de água por tonelada de cana, 

temos de 1 m³/ton a 15 m³/ton de cana-de-açúcar moída, de acordo com a região do 

canavial, segundo pesquisa relacionada ao uso de água para produção de bioetanol no 

estado de São Paulo (JANUZZI et al., 2012).  

Assim, como foi destacado nesta tese, o agrohidronegócio canavieiro necessita 

de irrigação no estado de Goiás devido ao déficit hídrico da região. Desse modo, Silva 

et al. (2008) realizaram uma pesquisa com o intuito de identificar as regiões do estado 

de Goiás onde o cultivo de cana-de-açúcar depende do uso de irrigação em períodos de 

estiagem e avaliar a capacidade de atendimento dessa demanda de água em função da 

disponibilidade hídrica nos seus rios para diagnosticar uma possível expansão do 

agrohidronegócio canavieiro. 

Para tal propósito foi realizado um mapeamento (Figura 37) utilizando como 

fatores principais a temperatura média do ar (em relação à aptidão a cana-de-açúcar) e a 

deficiência hídrica (em relação à aptidão a cana-de-açúcar), assim como a exclusão das 

áreas com declividade superior a 12%, áreas de reservas e áreas de Cerrado 

remanescentes (consideradas inaptas para o cultivo da cana pela dificuldade de colheita 

mecânica) a fim de assim identificar as melhores áreas para o cultivo e expansão da 

cana-de-açúcar no estado de Goiás. 
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Figura 37 - Zoneamento de áreas com necessidade hídrica para viabilizar o cultivo de cana no estado de 

Goiás 

 

Fonte: Silva et al. (2008) 

 

Na referida pesquisa (Figura 37), as áreas em verde representam as regiões 

(principalmente no Sul Goiano) com deficiência hídrica anual inferior a 200mm, 

enquanto que em amarelo são regiões (Centro, Leste e Sudoeste Goiano) com 

deficiência hídrica entre 200mm e 300mm, já em vermelho as regiões (Oeste e Noroeste 

Goiano) com maior déficit hídrico, superior a 300mm, sendo pouco provável sua 

expansão para essa região (SILVA et al., 2008).  

Já na Figura 38, Silva et al. (2008) apresenta as vazões mínimas dos rios do 

estado de Goiás durante o mês de setembro (mês crítico quanto à disponibilidade hídrica 

dos rios na região). As áreas mais críticas encontradas foram a região Nordeste e 
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Sudeste do estado de Goiás; já as regiões com maior vazão durante o mês de estiagem 

no estado são Sudoeste e o extremo Nordeste Goiano. 

 

Figura 38 - Distribuição espacial da média das vazões específicas mínimas no estado de Goiás – Período 

de estiagem 

 

Fonte: Silva et al. (2008) 

 

Ao analisarmos as Figuras 36 e 37, é perceptível que a região Sudoeste Goiano, 

além de não apresentar tanta necessidade de irrigação para o cultivo da cana-de-açúcar, 

apresenta a maior disponibilidade de vazão média nos rios durante o período de 

estiagem, sendo assim uma região de possível expansão do agrohidronegócio 

canavieiro. O que já vem ocorrendo e que pode ser potencializado com políticas 

governamentais.  

Poderíamos considerar os impasses com os complexos de grãos (como a 

sojicultura) e a pecuária, porém, como fora observado na Mesorregião Sul Goiano, 

houve uma expansão territorial do agrohidronegócio canavieiro sobre essas atividades, 

contudo estas não deixaram de existir, mas sim se deslocaram para o Norte e para a 

região do MATOPIBA53 (NEVES; MENDONÇA, 2018). Ou, ainda, houve uma 

                                                 

53 Região de congruência dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que vem se consolidando 

como nova fronteira agrícola do Brasil. 
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alteração da técnica de seu manejo, gerando, por exemplo, confinamento do gado, bem 

como a expansão para regiões ao norte do país, causando impactos na floresta 

Amazônica. 

Em pesquisas já citadas, Scarpare et al. (2016); Hernandes (2017) salientam que 

as áreas passíveis de expansão do agrohidronegócio canavieiro pelos fatores clima e 

manejo de água (irrigação) estariam principalmente na região da bacia hidrográfica do 

rio Paranaíba que contemplam o Sul Goiano e Triângulo Mineiro, sendo que a região 

Noroeste da bacia (Sudoeste Goiano) apresenta melhores dados quanto à 

disponibilidade hídrica proporcionada pelo regime de chuvas e pela possibilidade de 

irrigação. 

Esse fato corrobora com uma fala do Secretário de Comércio e Indústria de 

Quirinópolis, Alex Gomes, ao nos relatar que as agroindústrias canavieiras não tiveram 

nem metade do total de sua capacidade de moer. Ainda, em conversa com 

representantes das duas agroindústrias canavieiras instaladas no município, relatou que 

o planejamento é expandir dos aproximados 80 mil hectares de canaviais para 200 mil 

hectares de cana cultivadas em Quirinópolis/GO. 

Desse modo, a entrevista de Cacildo Alves, presidente do Sindicato Rural de 

Quirinópolis, corrobora com tais indícios de um planejamento do agrohidronegócio 

canavieiro em se expandir ainda mais por Goiás, ao nos relatar que as agroindústrias 

possuem outorgas de uso de água, porém ainda não as utilizam. Sendo assim, 

acreditamos ser uma reserva de disponibilidade hídrica para uma possível escassez de 

água e/ou reserva para tal expansão, apontada tanto por essas pesquisas quanto pelos 

relatos coletados durante o trabalho de campo. 

Tal expansão do agrohidronegócio canavieiro em Goiás se dará também pelo 

Valor da Terra Nua54 - VTN no estado de São Paulo, que está muito alto. O VTN é 

avaliado pelo Instituto de Economia Agrícola e é dividido em quadro categorias: terra 

de cultura de primeira (melhores solos, planos ideal para mecanização); terra de cultura 

de segunda (apresentam limitações ao cultivo e à certa declividade, não sendo ideal para 

a mecanização; terra para pastagem (baixa fertilidade podendo ser plana ou acentuada); 

                                                 

54 De acordo com o Documento de Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial 

Rural - DIAT, Valor da Terra Nua é o valor do imóvel, excluídos os valores de: construções, instalações e 

benfeitorias; culturas permanentes e temporárias; Pastagens cultivadas e melhoradas; Florestas plantadas. 

Ou seja, é uma medida para se avaliar apenas o preço da terra sem nenhum cultivo. 
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terra para reflorestamento (imprópria para cultivo agrícola porém apta para silvicultura), 

terra de campo (vegetação natural, primária ou não). 

Ao analisarmos a Figura 39, gráfico de VTN (terra de cultura de primeira) das 

principais regiões do estado de São Paulo, podemos observar um aumento expressivo do 

valor da terra de cultura de primeira ao longo dos anos, isto é, a terra utilizada pelo 

agrohidronegócio canavieiro já que é a única opção para o manejo mecanizado. 

 

Figura 39 - Gráfico do Valor da Terra Nua no estado de São Paulo – 2010 a 2017 

 
Fonte: IEA, 2018 

 

Podemos observar que as regiões de Piracicaba, Franca e Ribeirão Preto 

possuem um preço cerca de 10 mil reais/hectare acima da média do estado de São 

Paulo. Isso se dá principalmente por serem regiões nas quais o agrohidronegócio 

canavieiro compete pela terra com outros setores, como a indústria e o setor imobiliário, 

chegando a um valor médio de R$ 35.000/ha em Piracicaba e de aproximadamente R$ 

32.000/ha em Ribeirão Preto. 

Vale ressaltar que as agroindústrias em Goiás não compram terras. Tal dado é 

apenas para informar a necessidade de buscar novas terras em outros locais pelo alto 

preço das terras no estado de São Paulo. 

Já em visita à COPLACANA, em Quirinópolis, o responsável nos informou o 

dado de que em 2007, um período durante o qual os sojicultores e pecuaristas do 

município estavam quase todos endividados, o preço da terra era cerca de R$ 6.000/ha. 

Todavia, com a chegada das duas agroindústrias canavieiras ao município 
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(Agroindústria São Francisco e Agroindústria Boa Vista), houve um aumento do preço 

da terra, variando de R$ 16.500 a R$ 20.000 por hectare, dependendo do solo. 

Diante de tais pressupostos, acredita-se que haverá uma nova expansão do 

agrohidronegócio canavieiro, impulsionada novamente por políticas governamentais 

com investimentos públicos e privados bem como pela fusão e aquisição por grandes 

grupos privados. Tal expansão ocorrerá na região Sudoeste Goiano (pertencente a 

Mesorregião Sul Goiano) motivada principalmente pela disponibilidade hídrica e 

condições edafoclimáticas favoráveis da região bem como pelo menor preço da terra 

comparado a outras regiões, como as do estado de São Paulo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta tese analisou o processo histórico e geográfico da expansão canavieira no 

estado de Goiás, especificamente na Mesorregião Sul Goiano. De tal forma, tomou-se 

como objetivo geral a compreensão das novas formas de acumulação e reprodução do 

agronegócio canavieiro e seus efeitos socioespaciais em Goiás (Mesorregião Sul 

Goiano). Além disso, os seguintes objetivos específicos também foram investigados: a) 

compreender a expansão do agronegócio canavieiro em Goiás; b) perceber os novos 

mecanismos de acumulação por espoliação no agronegócio canavieiro; c) analisar os 

efeitos socioespaciais provocados pela expansão do agronegócio canavieiro em Goiás; 

d) investigar as mudanças na relação capital e trabalho no agronegócio canavieiro em 

Goiás; e) e, identificar novas possibilidades de expansão do agronegócio canavieiro. 

Nota-se que há destaque para os fatores que impulsionaram a expansão do 

agronegócio canavieiro, como a disponibilidade de terras a preços baixos, a elevação do 

custo da terra em São Paulo, os fatores edafoclimáticos propícios ao cultivo da cana-de-

açúcar, terras planas, mão-de-obra especializada próxima à região, localização 

geográfica próxima aos grandes centros localizados no Sudeste, principalmente de São 

Paulo, com infraestrutura de transporte já desenvolvida em prol de outros cultivos e os 

incentivos fiscais estatais e federais disponibilizados.  

Nesse sentido, foi possível explicitar as políticas governamentais que 

fomentaram tal cultivo, como o Proálcool, PEDCO, FCO, PRODUZIR e identificar as 

áreas recentes (década de 2000 e 2010) de expansão canavieira, principalmente na 

região Sul de Goiás, Sul de Mato Grosso do Sul e Triângulo Mineiro proporcionado 

pelo Plano Nacional de Agroenergia. 

Não obstante, durante a pesquisa de campo, identificou-se que a expansão do 

agronegócio canavieiro na Mesorregião Sul Goiano foi auxiliada por dois fatores 

principais: a ferrugem asiática na soja que atingiu a região no início da década de 2000, 

e que diminuiu consideravelmente o preço da terra; e pela balança comercial (dólar 

desvalorizado) desfavorável à exportação, afetando cultivos como o da soja. 

Vale ressaltar que o trabalho de campo foi realizado em diversas fases, com 

planejamento prévio das ações e foco nas entrevistas, envolvendo relatório de campo 

posterior às atividades.  
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Foram realizadas a análise de dados de intoxicações por agrotóxicos no CIT na 

SUVISA do estado de Goiás, análise das outorgas de capitação de água na SECIMA e 

análise de informações contidas nos sites do MTE (dados da Relação Anual de 

Informações Sociais – RAIS), MAPA e do IBGE, a fim de trazer as informações mais 

fidedignas para respaldar a pesquisa. 

A partir da análise do Plano Nacional de Agroenergia como política de expansão 

do agronegócio canavieiro, nota-se como justificativa para tais investimentos a geração 

de energia (cogeração) por meio da agroenergia, como a cana-de-açúcar. A cogeração 

de energia por biomassa da cana se mostra importante para o Brasil, pois ao mesmo 

tempo em que diversifica nessa matriz elétrica (generalizada em hidroeletricidade), 

possui sua maior disponibilidade em períodos de estiagens, como acontece no inverno 

brasileiro, ou seja, em épocas nas quais os níveis dos reservatórios das hidrelétricas no 

Brasil, estão com sua capacidade comprometida e se faz necessário inserir as 

termoelétricas. 

Estas produzem energia a custos mais elevados que a as hidrelétricas para suprir 

a necessidade da população, havendo um aumento dos preços da energia produzida. Isso 

significa que a cogeração de energia elétrica por meio da biomassa da cana poderá 

baratear o preço da energia elétrica. 

Em relação à reestruturação produtiva do capital, pôde-se compreender que 

houve a expansão territorial do agronegócio canavieiro no Brasil e o acúmulo de capital, 

acarretando modificações do setor no país. Tal mudança envolve que as agroindústrias 

canavieiras instaladas nas áreas mais recentes, como Sul de Goiás, sejam diferentes das 

principais agroindústrias de São Paulo (focadas inicialmente na produção de açúcar e 

álcool), tanto nas áreas e plantas das agroindústrias quanto sua “gerência”, a partir de 

uma reestruturação em grupos e joint ventures. 

Dentre outras ações que degradam a natureza e causam efeitos socioespaciais 

que afetam a vida em sociedade, os novos mecanismos de acumulação por espoliação 

do agronegócio canavieiro focado nos âmbitos da mercantilização da natureza geram 

contaminação por agrotóxicos (com contaminação do solo e de cursos de água, morte de 

animais responsáveis pela manutenção da flora como a abelha e, a intoxicação de 

pessoas de forma ocupacional e/ou consumo), apropriação de água (através de outorgas 

de irrigação ou captação ilegal) e de terra, o que causa a diminuição da produção de 

alimentos (como arroz e mandioca), além da contaminação do solo com vinhaça (como 
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é o caso da Mosca-dos-estábulos). Isso tudo justificado ou camuflado por um discurso 

ambiental de energia limpa e cultivo sustentável. 

Considera-se ainda que o discurso ambiental é pautado em um jogo estratégico 

de geração de poder, no qual o agente do discurso acaba por legitimar o veiculador do 

saber em relação a tal poder em relação à sua dominação e expansão territorial. Desse 

modo, o agronegócio canavieiro busca sua legitimação por meio do discurso ambiental 

que vem em forma de selos de certificação atestando que determinadas agroindústrias 

canavieiras possuem dinâmicas e funcionamentos verdadeiramente limpos. Para todos 

os efeitos, essa certificação acaba sendo somente um agregador de valor da mercadoria 

produzida, como é o caso da Agroindústria Rio Claro, que possuía a certificação 

Bonsucro somente para exportar para a Europa. 

Desenredamos as atividades das agroindústrias canavieiras e com isso foi 

possível verificar a insustentabilidade do discurso ambiental do agronegócio canavieiro, 

bem como que o adjetivo “sustentável” aplicado ao conceito de desenvolvimento tem 

por objetivo dar uma sustentabilidade política a um modelo de produção baseado na 

acumulação e na subsunção do trabalho e da natureza como mercadorias e exploração 

de trabalho excedente. 

Isto posto, articulou-se a essa discussão o conceito de agrohidronegócio 

canavieiro (Polígono do Agrohidronegocio Canavieiro), que se baseia em caracterizar o 

agronegócio canavieiro como apropriador de terras e de água no local onde a 

agroindústria se instala, confirmada tanto pelo Ministério de Integração Nacional (2013) 

quanto pela Política Nacional de Irrigação (BRASIL, 2013). Esses órgãos indicam a 

maior quantidade de área irrigada no país sendo de cana-de-açúcar, com cerca de 1,7 

milhões de hectares. Pela localização das agroindústrias canavieiras próximas a cursos 

d’água identificados no Plano de Estadual de Recursos Hídricos (GOIÁS, 2015) assim 

como no mapa de territorialização dos pivôs centrais no estado de Goiás, que pelas 

características climáticas possui um déficit hídrico para o cultivo de cana-de-açúcar 

tendo então necessidade de irrigação em parte do ano. 

Do mesmo modo, destaca-se a insustentabilidade da comprovação dos efeitos 

nocivos da fertirrigação com vinhaça ao ambiente, envolvendo contaminação do solo, 

aquíferos, lençóis freáticos e cursos d’água. Recentemente foi descoberto outro 

malefício da aplicação de vinhaça no cultivo canavieiro, a proliferação de moscas-dos-

estábulos, que veem provocando impacto nas formas de existência da população local, 



256 

 

levando a perdas de rebanho, principalmente aos camponeses, a partir do ataque das 

moscas na região de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. 

A contaminação por agrotóxicos foi outro efeito socioespacial do 

agrohidronegócio canavieiro identificado nesta pesquisa. É sabido pela literatura que os 

cultivos que utilizam mais agrotóxicos, são na ordem decrescente soja, milho e cana-de-

açúcar. Entretanto, foi possível encontrar relação com o número de notificações por 

agrotóxicos agrícolas no estado de Goiás e a proximidade com a instalação de 

agroindústrias canavieiras.  

Há certamente a necessidade de criação e funcionamento de um observatório dos 

efeitos socioambientais dos agrotóxicos, como planejado pelo grupo TRAPPU sob 

coordenação dos professores Marcelo Rodrigues Mendonça e Adriano Rodrigues de 

Oliveira, com o intuito de captar dados de intoxicações no estado de Goiás a partir de 

parcerias com universidades e instituições federais e estaduais de ensino do estado, bem 

como demais instituições públicas como os ministérios públicos do trabalho federal e 

estadual. Ademais, é importante que compreendam a exigência de tal ação para a 

investigação e publicidade de tais resultados.  

Há também a necessidade de políticas governamentais a fim de que se possa 

repensar a utilidade desses produtos, como vem sendo feito em vários países, 

evidenciando os malefícios que a sua utilização ocasiona, como a contaminação da 

natureza, afetando direta ou indiretamente todo seu espectro correspondente à flora, 

fauna, aos cursos de águas, solos e seres humanos. 

Evidenciamos o elevado número de intoxicações agudas55, porém não podemos 

deixar que passem despercebidos os casos de intoxicações crônicas, pois tais efeitos 

crônicos podem ocorrer meses, anos ou até décadas após a exposição, manifestando-se 

em forma de várias doenças como cânceres, malformação congênita, distúrbios 

endócrinos, neurológicos e/ou mentais. 

Destacam-se os efeitos da expansão do agrohidronegócio canavieiro na produção 

de alimentos em Goiás, tendo inicialmente se expandido sobre áreas de soja e de milho, 

porém estas vieram a retomar a sua expansão aproximadamente em 2010, e assim o 

cultivo de cana volta sua expansão a áreas com cultivos alimentares, como mandioca, 

arroz, e a pecuária, que teve sua área diminuída, porém sem diminuição do rebanho. 

                                                 

55 Sem considerar a subnotificação de 50 casos para cada notificação 
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Desse modo, pode-se inferir que houve uma ampliação do confinamento do rebanho 

goiano, encorajada pela expansão do agrohidronegócio canavieiro e acrescida ao fato de 

que estatisticamente houve uma diminuição do leite produzido, principalmente na 

Mesorregião Sul Goiano, área de intensa expansão da cana.    

Não obstante, discutimos a respeito do processo de reestruturação produtiva do 

agrohidronegócio canavieiro e as mudanças no mundo do trabalho com a substituição 

do corte manual pelo corte mecanizado. Já nas agroindústrias canavieiras instaladas na 

nova expansão canavieira em Goiás, que ocorreu a partir do Plano Nacional de 

Agroenergia, tal alteração não foi sentida, uma vez que já haviam sido instaladas com o 

trabalho mecanizado quase que em sua totalidade. 

Investigou-se e constatou-se ainda que a maioria das agroindústrias canavieiras 

recém instaladas em Goiás possui infrações trabalhistas averiguadas pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego, sendo que há certamente outras infrações, considerando a grande 

subnotificação. Dentre as ocorrências estão denúncias de trabalhos exaustivos e sem 

descanso adequado; nota-se que apesar de não se ter mais a atividade de forma manual, 

pois é grande a atualização com maquinários, a precarização continua. 

Não se pode negar que a expansão do agrohidronegócio canavieiro em Goiás 

(Mesorregião Sul Goiano) trouxe crescimento econômico para os municípios onde as 

agroindústrias foram instaladas, como é o caso de Caçu, Chapadão do Céu, Itumbiara, 

Quirinópolis, Morrinhos, Vicentinópolis, São Simão, Porteirão, dentre outras. Nestes, a 

arrecadação municipal com impostos como o ICMS dobrou e até quadriplicou em 

alguns municípios, sem, todavia, ocorrer maiores investimentos nos serviços 

disponibilizados nestes municípios, como estabelecimentos de ensino, hospitais, rede 

hoteleira e bares e restaurante. 

Isso mostra que não ocorreu desenvolvimento econômico, mas sim crescimento 

econômico, pois a riqueza produzida pelo trabalho social continuou concentrada e para 

poucos, enquanto para a maioria da população, alijada do dito progresso que adentrou 

as terras goianas, restaram poucos benefícios. 

De fato, ocorreu uma ampliação e diversificação no comércio local após a 

instalação das agroindústrias e, consequentemente, um aumento do PIB municipal. 

Como consequência, uma parcela de produtores rurais locais (camponeses, agricultores 

e pecuaristas) aderiu às investidas das agroindústrias e se tornou arrendatário ou 

fornecedor de cana-de-açúcar, diminuindo a produção de alimentos diversificados. 
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Vale ressaltar que as políticas governamentais empregadas na instalação dessas 

agroindústrias canavieiras em Goiás geraram e geram empregos na região, porém o 

custo por cada emprego criado a partir de tais investimentos estatais é exorbitante, com 

o custo mínimo de R$100 mil por emprego, chegando ao valor de R$3,2 milhões de por 

emprego na Agroindústria Caçu.  

Ainda mais que as agroindústrias ao longo dos anos vão diminuindo o número 

de funcionários, como foi o caso de Quirinopolis que haviam dez mil funcionários 

quando das instalações das duas agroindústrias (Boa Vista e São Francisco) e 

atualmente são cerca de seis mil funcionários. 

Dessa forma, nota-se que poderia ser haver maior rentabilidade se o 

investimento acontecesse em forma de um desenvolvimento econômico voltado a 

pequenos e médios produtores, associações, cooperativas, dentre outros setores da 

economia que não são comumente atendidos e abarcam uma maior quantidade de 

pessoas, principalmente de trabalhadores e trabalhadoras. Isto é, investir em pequenas 

atividades produziria mais empregos a um menor custo (de financiamento ou políticas 

governamentais) que os investimentos em agroindústrias canavieiras, como por 

exemplo investir em associações ou cooperativas agrícolas ou incentivo da Reforma 

Agrária. 

Em relação ao processo de internacionalização do agrohidronegócio canavieiro a 

partir das joint ventures no Brasil, discutiu-se o fato de se basear em um acordo entre 

duas ou mais empresas que estabelecem alianças estratégicas por um objetivo comercial 

comum, por tempo determinado, sendo que está havendo assim um processo de 

oligopolização e  internacionalização das terras brasileiras por meio dessas joint 

ventures na aquisição de novas agroindústrias canavieiras brasileiras. 

Tratamos também sobre a nova política de Estado voltada ao agrohidronegócio 

canavieiro, a Política Nacional de Biocombustíveis – RenovaBio, que tem como intuito 

principal o incentivo a geração de agrocombustíveis no Brasil, justificado pelo acordo 

na Conferência de Paris. 

Com a efetivação do RenovaBio, a produção de agrocombustíveis no Brasil 

tende a aumentar e evidentemente acarretará o aumento da produtividade do 

agrohidronegócio canavieiro por meio de tecnologia mais avançada na mecanização e 

genética da variedade da cana, como também haverá uma expansão das áreas de 

cultivos. 
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Portanto, esta pesquisa aponta para indícios de uma expansão do 

agrohidronegócio canavieiro em Goiás, tendo a região do Sudoeste Goiano (Inserida na 

Mesorregião Sul Goiano) como área de expansão do cultivo canavieiro pela necessidade 

hídrica da cana e pela disponibilidade hídrica da região. Ainda, que pelos atuais 

retrocessos referentes às questões trabalhista e ambiental no país, é possível que tal 

expansão cause efeitos mais graves, com descumprimentos das legislações trabalhista e 

previdenciária, com efeitos da reforma trabalhista referente ao trabalho intermitente, 

bem como espoliação da natureza com a diminuição da fiscalização ambiental e atuação 

da ANVISA contraditória com os ideais de sua criação.  

Assim, o agrohidronegócio canavieiro possui diversos efeitos socioespaciais 

explicitados, mas sabemos também da contribuição desse cultivo para uma renovação e 

diversificação da matriz energética e elétrica brasileira. Valendo ressaltar que há energia 

(a partir da cogeração de energia elétrica por meio da biomassa da cana) nos canaviais 

brasileiros equivalentes a geração de uma Agroindústria Hidrelétrica de Itaipu, evitando 

assim a construção de novas hidrelétricas que possuem diversos efeitos socioambientais. 

E conclui-se que de fato, a expansão do agronegócio canavieiro possui discurso 

amparado na justificativa de ser uma energia verde e deste modo recebe incentivo 

estatal à sua expansão, que provoca efeitos socioespaciais na espoliação da natureza, 

como água e terra, intoxicações de solo, água e seres vivos por agrotóxico e diminuição 

da produção de alimentos. 

Assim, é imprescindível desenvolver a discussão sobre políticas públicas que 

atentem às questões socioambientais a fim de fomentar não somente as atividades 

econômicas com maior importância para o PIB do Brasil, como as commodities, mas 

também as voltadas para a agricultura camponesa que produza alimentos saudáveis para 

a população brasileira, com a Reforma Agrária e Soberania e Segurança Alimentar. 

E por fim, fica o anseio da realização de novas pesquisas relacionadas aos novos 

mecanismos de espoliação do agronegócio como um todo, com a utilização de cada vez 

mais agrotóxicos e da aquisição de água na forma legal ou ilegal. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE I – Roteiro de Entrevista – Órgãos Públicos 

 
Município:  

 

1. Como você percebe a relação do município com a Agroindústria? Existem 

Programas ou convênios?  

 

2. Houve incentivo fiscais ou impostos provenientes da instalação da agroindústria no 

município? 

 

3. Como você percebe as mudanças socioeconômicas no município após a instalação 

da Agroindústria?  

 

4. Houve alteração no setor comercial e industrial no município? 

 

5. Como você percebe os serviços de saúde no município após a instalação da 

Agroindústria? 

 

6. Houve (intensa) migração após a instalação da Agroindústria? Como foi este 

processo? 

 

7. Existem apoios/incentivos a outros tipos de produções 

(feiras/associações/cooperativas)? 
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APÊNDICE II – Roteiro de Entrevista – Agroindústrias 

 
Agroindústria:  

Município:  

 

1. Qual a produção mais importante para a Agroindústria (Etanol, açúcar ou 

cogeração de energia elétrica)? Porquê? 

 

2. Como a Agroindústria vê a cogeração de energia pela biomassa? Tem ou teve 

subsídio do governo? A cogeração vale a pena? 

 

3. A agroindústria pertence à algum grupo? Como são determinadas as variedades de 

cana e das máquinas (pela matriz?)? 

 

4. Quais certificações a agroindústria possui? Como foi o processo de certificação? 

 

5. Quantos trabalhadores possui a Agroindústria? Qual é a divisão dos trabalhadores 

em Homem/Mulher por tipo de serviço? Qual a origem destes trabalhadores (de 

qual cidade eles vêm)? 

 

6. O trabalho é todo mecanizado? Como foi o processo seletivo para a escolha dos 

trabalhadores? 

7. Houveram cursos ou oficinas de capacitação para estes trabalhadores? A 

Agroindústria participa do Projeto RenovAção desenvolvido pela UNICA? 

 

8. Qual o motivo da escolha da agroindústria neste município? A Agroindústria 

possui uma boa relação com o governo do município e com o município como um 

todo? Quais os aspectos positivos e negativos desta relação? 

 

9. Quais incentivos públicos foram/são acessados? 

 

10. Qual a área plantada da agroindústria? Qual a quantidade de área própria, área 

arrendada e área de fornecedores? 
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ANEXOS 

ANEXO I – Ficha de Infrações Trabalhistas da Agroindústria Nardini 
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ANEXO II – Ficha de Notificação de Intoxicação por Agrotóxicos - SINAN 
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ANEXO III – Aprovação da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás 
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ANEXO IV – Situação de empreendimentos sucroalcooleiros com benefício fiscal do FOMENTAR/PRODUZIR 
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