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RESUMO 

. Nesta Tese é feita a análise do papel do Estado na 

agroindústria canavieira do Nordeste Oriental, a chamada zona da 

Mata nordestina . 

importância da 

A escolha desta área se justifica pela 

mesma, a nível nacional, para a produção 

açucareira, e também pela importância desta atividade para 

economia dos estados desta porção do Nordeste. A sobrevivência 

da atividade canavieira nesta região se deve sobretudo ao papel 

que vem sendo exercido pelo Estado, principalmente neste século, 

a partir da década de 30, com a cria~ão, inicialmente da Comissão 

de Defesa da Produção açucareira - COPA - e, após, do Instituto 

do Açúcar e do Álcool - IAA -, a partir do qual este processo de 

intervenção assumiu o caráter de planejamento. 

s~ poderia aqui se fazer um corte histórico, 

Obviamente, não 

daí a análise da 

evolução da atividade canavieira ser feita desde o século XVI, 

quando esta foi introduzida no Brasil, para atender à demanda do 

mercado externo, 

a mais propícia; 

nesta área, que era, na época, considerada como 

também, não poderia ser feito um corte 

espacial, daí a análise ser feita com a visão voltada para a 

economia nacional como um todo e para as condi~Ões do mercado 

externo, já que ao contrário do açúcar produzido no Centro-Sul, a 

produção nordestina é bastante voltada para estP mercado, daí ser 

extremamente dependente das frequentes variações das condi~Ões de 

volume e preços do mercado internacional. O que se pode notar é 

que toda a política adotada pelo Estado, nas diferentes etapas 

flistóricas,tinha a finalidade maior de fortalecer esta atividade, 
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s~m nenhuma preocupaçdo em relação aos aspectos sociais, quando 

a questão social é hoje um dos grandes empecilhos a um real 

desenvolvimento da mesma. Portanto, esta política era e é ainda 

hoje feita com a finalidade de manter, de forma sólida, a 

estrutura de equílibrio do poder, através da concentração de, 

renda e do aumento cada vez mais significativo do fosso social 

entre os que produzem a matéria-prima, a cana de açúcar, e o 

produto final, açúcar, álcool e melaço, e a classe trabalhadora 

diretamente envolvida no processo produtivo. Procurou-se, assim, 

não perder de vista todo o processo de interven~ão do Estado 

neste setor, sempre objetivando a análise das suas repercussões 

sobre o espaço produzido, as condições ambientais e, sobretudo, 

as conseqüências sociais deste processo, que fez com que hoje, 

nesta área do Nordeste, a proletarização dos trabalhadores atinja / 

a níveis alarmantes. Na verdade, esta intervenção, sobretudo a 

partir do golpe militar de 64, foi feita com a finalidade maior! 

de solidificar, na atividade canavieira, o modo de produção 

capitalista, com a modernização do latifúndio sem que houvesse 

qudlquer modificação na estrutura, desde a implantação desta 

ativ~dade; o resultado foi uma considerável expAnsão da cana-de-

áçucar, que passou a ser uma atividade monocultora por 

excelencia, a ampliação do latifúndio, fazendo com que haja uma 

extrema concentração fundiária, e uma drástica redução nos 

pradões de vida da massa trabalhadora, direta ou indiretamente 

isso não parece correto envovildas no processo produtivo . Por 

afirmar que houve uma mordenização sem mudanças, já que elas 

estão presentes em todas as diferentes etapas históricas, e sim 
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que houve um processo modernizador com mudanças, objetivando 

inserir esta atividade dentro dos interesses do capitalismo 

internacional e das cla~ses dominantes do país . 

nacional atravessa uma crise sem precedentes, 

Hoje, a economia 

que logicamente 

terá reflexos diretos sobre esta atividade, a nível nacional e 

regional . Não se pode esquecer, porém, a importância da mesma, 

não só na geração de recursos, como na significativa parcela da 

massa trabalhadora direta ou indiretamente envolvida na atividade 

canavieira, que fará com que o Estado, possivelmente, mais uma 

vez, defendendo os interesses do capitalismo transnacional e da 

classe social dominante do Pais, procure encontrar a soluç~o, 

para a situação que se avizinha como caótica. Nos estados 

analisados nesta tese, a cana-de-áçucar, ocupou quase todo o 

espaço disponível, num processo expansivo, sem precedentes, 

ocorrido nos últimos vinte anos, trazendo uma permanente 

transformação na tipologia do espaço produzido . Como Geógrafo, 

preocupado com as questões econômicas, ambientais e sociais, 

geradas por estas modificações no tipo de espaço produzido, 

procuramos fazer uma análise, o mais possível abrangente, destas 

constantes transformações, dentro da visão crítica dos interesses 

do modo de produção capitalista, a nível regional, nacional e 

internacional, pois este processo está diretamente ligado, em seu 

período 

trabalho . 

contemporâneo, à divisão internacional e regional do 
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INTRDDLIC2SD 

Esta Tese tem uma dupla finalidade, a primeira é a de 

atender às exigªncias curriculares para obtenção do grau de 

Doutor em Geografia Humana, pelo Curso de Pós-Graduação em 

Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciªncias Humanas da 

Universidade de São Paulo; 

estudo de Ciªncias Sociais, 

em segundo lugar é a produção de um 

em especial de Geografia, que traga 

informações e conclusões analíticas sobre um dos assuntos mais 

importantes do Brasil e em especial da Região Nordeste, o do 

papel do _E~t_!idQ_na modernização e crescimento da economia 

canavieira do Nordeste Oriental, de vital importância para a 

Economia Nacional e, particularmente, para a nordestina, que foi, 

no passado, e continua sendo, hoje, a ati~idade econ8mica básica 

para diversos estados dessa área. 

Trata-se primordialmente de um estudo de Geografi~ 

Política, devido a esta atividade, ao longo de quase toda a sua 

História, ter se modernizado e expandido dentro de um sistema 
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protecionista, com uma larga intervenção do Estado, o que faz da 

~ mesma uma atividade praticamente estatal, sobretudo após a 

década de 30, com a criação da Comissão de Defesa da Produção 

Açucareira - COPA e, em seguida, do Instituto do Açúcar e do 

Álcool - IAA Esta entidade, apesar de hoje ter sua extinção 

defendida por muitos, inclusive por uma significativa parcela dos 

produtores, vem sendo o responsável direto pela elaboração de uma 

política de planejamento do setor canavieiro, embora, a partir de 

1975, com a criação do Programa Nacional do Álcool - PROÁLCOOL 

o papel do mesmo, nesse planejamento, ter sido bastante 

esvaziado . 

Obviamente, trata-se também de um estudo de Geografia 

Econômica, de vez que a atividade canavieira tem grandes 

implicações com vários capítulos da Ciência Geográfica. Isto 

porque, é uma atividade econômica voltada para o atendimento da i 

demanda dos mercados externos e interno, daí, como todo bem 

primário, estar profundamente dependente das variações dessa 

demanda nas áreas consumidoras, como é o caso, no mercado externo 

da Europa, com o desenvolvimento da produção de açúcar de 

beterraba, e, no mercado interno, dos estados de São Paulo e 

P~raná, que nas últimas décadas tiveram um grande crescimento das 

suas produções de açúcar e álcool . 

Este sentido de globalidade que caracteriza o próprio 

tema, fez com que o estudo por nós realizado tenha dado grande 

importancia à Geografia Agrária, pois a indústria depende da 
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cana-de-aç~car como matéria-prima, que é fornecida pela atividade 

agrícola, e à Geografia Industrial, face aos grandes 

investimentos que são feitos nas instalaçõs industriais e no 

custeio da própria atividade, · necessários para se transformar a 

cana em açúcar e/ou álcool . 

Ainda tem grande implicações com chamada Geografia 

Social, face aos inúmeros problemas e aos impactos sobre a 

qualidade de vida da população, exercidos pela produção do espaço 

canavieiro, dentro do modo de produção capitalista, que faz com 

que essa atividade seja extremamente concentradora de renda, que 

vem acarretando, principalmente a partir da década de 50, como 

conseqüência de um surto não de desenvolvimento, e sim de 

crescimento, expansão e modernização, 

proletarização da massa trabalhadora, 

alarmantes . 

num acelerado processo de 

que hoje atinge níveis 

O estudo desenvolvido teve que ser efetivado levando 

em conta a totalidade, uma vez que não se poderia esquecer a 

dependência do setor canavieiro como um todo às oscilações 

econômicas e às políticas nacional e internacional, ligadas às 

facilidades de produção de açúcar e do álcool, utilizando-se como 

matérias-primas os mais diversos produtos agrícolas . 

A escolha da área, o Nordeste Oriental, a chamada zona 

canavieira nordestina, como tema da Tese, se justifica pelo fato 

de que, do ponto de vista histórico, a história dos estados que 



7 

r.ompõem essa área, exceto Sergipe, se confunde com a própria 

história do desenvolvimento da atividade canavieira, responsável 

pelo povoamento da área. Do ponto de vista político-econômico-

social, a escolha do tema também se justifica pelo fato de que há 

uma intrínseca relação entre o papel do Estado, dentro de um 

modelo econômico primário exportador, em toda a política exercida 

para esta atividade, trazendo no seu bojo gravíssimas 

conseqüências ambientais e sociais. A política desenvolvida pelo 

Estado levou a consolidação do modo de produção capitalista, 

através da moc:ternização do latifúndio . 

Apesar do tema ser sobre o papel do Estado sobre a 

recente modernização, expansão e crescimento dessa atividade no 

Nordeste Oriental, procuramos, para não perder este sentido de 

totalidade, analisar essa política a nível nacional, os fatores 

externos e internos que conduzem a mesma, e suas conseqüências na 

constante produção e reprodução do espaço pelo homem . 

No capítulo I fazemos a caracterização do espaço 

produzido hoje nessa porção do Nordeste, depois de praticamente 

seis décadas de intervenção do Estado nos rumos dessa atividade, 

para entendermos o porque da expansão da atividade canavieira, da 

concentração fundiária, da concentração de grupos empresariais e 

do fosso social existente . 

No capitulo II, como não poderíamos nem deveríamos dar 

um corte histórico, analisamos o processo de produção do espaço 
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desde a colonização, com a instalação dos primeirns engenhos 

bangüês, até os princípios do século atual, quando as necessidade 

de modernização, fez com que a usina assuma o papel de comando na 

produç:ão do espaço . 

No capítulo I I I analisamos a crise aç:ucareira no 

início do século, representada pela queda da demanda no mercado 

e><terno, o papel do Estado nesse mom~nto; a grande crise 

econômica de 1929, que culminou com a Revolução de 30, que trou><e 

para esse setor, inicialmente, a COPA e, em seguida, o IAA, a 

partir do qual a política do Estado assume o caráter de 

planejamento. Vamos até os fins da década de 40, quando, em 

função de fatores diveros, começa a haver o processo irreversível 

de mudanç:a do eixo da economia canavieira da Região 

Norte/Nordeste, para a Região Centro-Sul. 

No capítulo IV, analisamos o processo histórico de 

luta entre aqueles que detinham o controle de toda atividade 

produtiva, inicialmente, os senhores de engenho e, após, os 
i 
1 

usineiros, com aqueles que eram apenas produtores da matéria- 1 

prima, inicialmente, os lavradores e, após, os fornecedores de 

c:ana . No século XX, quando a usina assume o controle da produção 

do espaço, esta luta se acirra, sobretudo nos momentos de maiores 

crises,fazendo com que,no início da década de 40,o acirramento da 

mesma não levasse a um rompimento na estrutura de poder, o Estado 

intervém, através do . IAA, com o Estatuto da Lavoura Canavieira, 

que regula as relaç:5es entre os usineiros e os fornecedores. 
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No V capítulo nos detemos nas cécadas de 50 e 60, 

quando o crescimento da demanda no mercado interno e a abertura 

de novos mercados externos, fizeram com que a hegemonia da 

produção açucareira e alcooleira fosse definitivamente assumida 

pela região Centro-Sul, na medida em que, a nível dos estados 

produtores, houver um processo de modernização, expansão e 

crescimento dessa atividade . Só que esse processo agrava as 

questões interregionais e, sobremaneira, a questão social, em 

cnnseqüência da eliminação no Nordeste de relações capitalistas 

de produção não totalmente assalariadas e a conseqi.iente 

proletarização da massa trabalhadora . 

A tensão social gera dois movimentos distintos os 

Sindicatos Rurais, respaldados na Igreja e no Partido Comunista e 

as Ligas Camponesas, respaldadas por outra forças de esquerda . 

Essa luta leva a uma intervenção do Estado nas relações de 

trabalho, representada de início, pelo Estatuto do Trabalhador 

Rural e, após o golpe militar de 64, pelo Estatuto da Terra, a 

Lej do Sítio e o papel do GERAN . 

No VI capítulo analisamos o início da década de 70, 

onde condições especialmente propícias no mercado internacional 

faz com que essa atividade se volte, sobretudo no Nordeste 

Oriental para o atendimento da demanda do mesmo, onde os preços 

estavam bastante elevados, gerando no Fundo Especial de 

Exportação, volumosos recursos que foram utilizados pelo IAA para 
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tocar o Programa Nacional de Melhoramentos da Cana-de-Açúcar -

PLANALSUCAR e o Programa de Apoio à Agroindústria Açucareira, 

através dos quais houve um grande surto de modernização, 

concentração fundiária e empresarial, ao lado da proletarização 

de uma significativa parcela da população direta e indiretamente 

envolvida nessa atividade . 

Finalmente no capítulo VII, analisamos a crise do 

açúcar no mercado externo, resultado de um momento difícil para o 

capitalismo internacional e a crise da economia nacional, com a 

falência do modelo econômico desenvolvimentista adotado após 64 . 

Esses fatores somados levaram ao Programa Nacional do Álcool, que 

representou, além de um esvaziamento do IAA, uma mudança na 

política de intervenção do Estado na economia canavieira, com 

graves repercursões econômicas e sociais que perduram até hoje . 



CAPÍTULO I 

O ESPACO AGROINDUSTRIAL CANAVIEIRO 

NORDESTINO 



CAPxTULO I 

O ESPACO AGROINDUSTRIAL 

CANAVIEIRO NORDESTINO 

i2 

~.~ - A CARACTERIZAC~O DO ESPACO 

Para se entender a importância da agroindústria 

canavieira na Região Nordeste é necessário que se fa~a uma 

análise acurada da sua distribuição no espaço regional; a sua 

expansão, nas últimas três décadas, tem se dado de forma 

constante, acelerando-se, porém, nos fins da década de 70, com o 

Programa Nacional do Álcool PROÁLCOOL Este programa 

propiciou um avanço da cana-de-açúcar até por áreas onde as 

condi~5es pluviométricas tornam a sua cultura pouco rentável. / 

A chamada região da Mata do Nordeste Oriental sempre 

foi, historicamente, área de domínio da cana-de-a~úcar, embora 

até a década de 50, fosse até certo ponto, for~a de expressão, 

falar-se em monocultura da cana-de-a~úcar, na medida em que nas 
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áreas por ela não utilizadas, por serem consideradas impróprias 

para o seu cultivo, como as chãs e os tabuleiros, havia uma 

significativa cultura de subsistência, praticada por agricultores 

SPm terra . 

Nessa época, as rela~ões de produção predominantes, 

apesar de capitalista, não eram totalmente assalariadas, como foi 

o caso dos foreiros, moradores de condi~ão e cambão, que em troca 

de um pedaço de terra para o cultivo de lavouras de subsistência, 

davam ao dono da terra um certo número de dias de serviço por 

semana, remunerado ou não, que variava em número de dias, de 

acordo c.om o tipo de relação . 

Nas áreas consideradas impróprias para a cultura da 

cana, ou que, por serem mais distantes das unidades industriais, 

não compensava a sua produção, em função da deficuldade de 

transporte, eram feitas culturas de ciclo vegetativo curto, como 

o inhame, a mandioca, a macaxeira e o milho; aliada a essas 

culturas de subsistência havia ainda, nas porc;:ões mais elevadas, 

a presença significativa da mata primitiva ou da cultura de café 

sombreado e de bananeiras . 

Com o passar dos tempos esse quadro agrário foi se 

transformando, pois, à medida que o modo de produc;:ãci capitalista 

penetrava no campo, acarretando numa modernização das usinas que 

iam aumentando a sua capacidade de esmagamento, necessitando de 

uma maior quantidade de mat,ria-prima, a cana-de-açúcar foi 
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avançando de forma constante, ocupando toda a área disponível, 

inclusive as encostas mais íngremes, atingindo até áreas 

subúmidas do Agreste.s. 

Em func;:ão deste crescimento e da modernização do 

capital industrial na agroindústria canavieira, a cana-de-açúcar, 

que historicamente sempre foi considerada uma cultura nobre, 

passou a ser a monocultura de toda essa vasta área, pois a 

utilização de adubos e fertilizantes fez com que a sua cultura 

passasse a ser feita de forma permanente, desaparecendo o tão 

tradicional pousio, em função da rotac;:ão que era feita entre a 

cana e a pecuária . 

Hoje, o que se vê, é que a cana-de-açúcar ocupou 

"imperialisticamente" toda a área, fazendo desaparecer as 

culturas de subsistência, trazendo com ela a proletarizac;:ão do 

trabalhador rural, que já atinge a níveis alarmantes, e um 

crescimento atrofiado das cidades de pequeno e m'dio porte da 

zona canavieira, em função da expulsão do trabalhador do campo 

ParA a cidade, acarretando o crescimento das chamadas ''pontas de 

rua" . Além disto, acarretou uma queda vertical no par1rão de 

consumo das populac;:ÕPs direta ou indiretamente envolvidas no seu 

processo produtivo, pela destruição de outras culturas, e a quase 

total destruic;:ão do que restava da outrora pujante mata 

Atlântica, quebrando o equilíbrio ecológico, bem claro, quando se 

.s. r~NDRADE, Manoel Cor-i-ei a de . t:.irea do sistema cana.\··ieiro. Recj. fe>, 
SUUDENE-PSU-SRE , 1988 . p . 58-59 . 
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observa uma queda nos últimos anos, dos índices pluviométricas e 

acelerarac;:ãa em diversas áreas do processo de erosão . 

Nas últimas décadas, a cana-de-ac;:úcar conheceu um 

verdadeiro "boom" de expansão, motivado, nos fins dos anos óO e 

princípios dos anos 70, por condic;:Ões favoráveis no mercado 

externo, que fez com que as exportac;:Ões brasileiras de ac;:úcar 

crescessem não só P.m termos de volume como de prec;:os. A elevac;:ão 

dos prec;:os levou a uma acumulac;:ão de capital do Fundo Especial de 

Exportac;:ão, gerando os meios necessários à ampliac;:ão das áreas 

agrícola~ e da capacidade industrial. 

Com o financiamento aos produtores, muitas vezes a 

custo zero, 

011tras áreas, 

novas usinas, 

houve não só a modernizac;:ão e transferência para 

de diversas usinas, como também, a instalac;:ão de 

sobretudo com a criac;:ão do Programa Nacional de 

Melhoramento da Cana-de-ac;:úcar 

Apoio à Agroindústria Ac;:ucareira, 

PLANALSUCAR - e do Programa de 1 

que, aJjm de propiciarem um 

considerável aumento na produc;:ão ac;:ucareira, resultante sobretudo 

de um crescimento horizontal da cultura da cana, proporciaram uma 

concentrac;:ão cada vez maior do capital . 

Nos meados da década de 70, quando o mercado externo 

j' não se mostrava muito favorável, coincidindo com~ falência do 

modelo econômico, denominado de "milagre brasileiro", implantado 

no País após o golpe militar de 64, o Brasil precisava ampliar os 
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superávits da sua balança comercial para diminuir os défi~its de 

pagamentos, bastante onerados pelo serviço da dívida . 

Diante deste quadro desfavorável para a agroindústria 

açucareira, e a partir da grande elevação dos preços do petróleo 

- 1973 -, o Governo adotou como solução o fomento a produção 

alcooleira, o que não representava uma novidade, desde a• 

intensificação, na década de 30, do processo de intervenção do 

Estado neste setor da economia nacional . 

A produção de álcool, até então bastante 

insignificante, sobretudo se comparada com a do açúcar, passou a 

ser fomentada, 

PROÁLCOOL 

canavieira . 

principalmente após o Programa Nacional do Álcool 

que trouxe uma nova expansão da produção 

Essa expansão foi feita sobretudo às custas da 

incorporação de novas áreas que se encontravam desocupadas ou que 

eram oc~padas pela pecuária semi-extensiva ou por culturas de 

menor expressão econômica, como a banana e o feijão, 

culturas estritamente de subsistªncia . 

ou por 

Em Pernambuco e Alagoas, a cana-de-açúcar já não 

tinha mais para onde se expandir, haja vista que em Pernambuco 

praticamente já não havia espaço disponível favorável a essa 

cultura, e em Alagoas esse espaço de expansão era· representado 

pelos tabuleiros costeiros cuja ocupação havia se iniciada ainda 
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no princípio da década de soe e, passados vinte anos, esse 

pro~esso de ocupaç~o Já havia se consumado. 

Em Sergipe, a cana, que em função das constantes 

crises do açúcar, havia perdido espaço para a pecuária e para 

outras culturas de menor importância econômica, avançou por todo 

o espaço disponível, penetrando inclusive em áreas onde os 

índices pluviomjtricos não lhe eram favoráveis, daí a produção de 

uma matjria-prima de baixa produtividade industrial face ao 

baixo teor de sacarose . 

Nos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte foi 

mais notável o avanço da cana; ela penetrou pelos tabuleiros, 

destruindo outras culturas e a vegetação primitiva de florestas, 

trazendo como resultado uma total mudança no espaço produzido e 

nas relações de produção, até então vigentes, e uma intensa 

proletarização da massa trabalhadora . 

Analisando-se a Tabela 1-1, pode-se ver que nos 

estados de Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte, o número de 

destilarias é superior ao número de usinas . Neles ainda exitem 

alg•Jmas terras disponíveis que poderão, no futuro, dependendo das 

condições do mercado interno e externo para o açúcar e o álcool, 

ser ocupadas pela cana. Porém, o que se vª hojé é um quadro 

inverso, ou seja, vem se dando, de forma lenta, estatisticamente 

;e ANDF:ADF NETO, 
.-=igroindústr i.:t 
rfÉ'r -~d-~ de 50 
rui-."1.J l. Recife, 

,Joaquim Correia Xavier de . A e\,·olw;::5o d"'"1 
.:J i;:uc . .'iJ.1-e.ir.: 1::"?' -iilcot"Jleir.:t de Al.:tgcJ.,;zs .::t p .:rtir d.a 
(moderniz.~i;::~ro e prcJlet.ariz,=u;::.:iío do trab.~lh.~dor 
i 984. p. 6.i. 



TABELA 1-1 

TOTAL DE USINAS E DESTILARIAS ANEXAS E AUTÔNOMAS 

NA SAFRA DE ~987/BB 

NOS ESTADOS DE SERGIPE, PARAISA E RIO GRANDE DO NOR1 

NÚMERO DE NÚMERO DE DESTILARIAS 
ESTADOS 1 ·-----------------------------------USINAS 

Anexas : Autônomas Subtotal 

Sergipe 03 02 02 04 

Paraíba 07 05 08 13 

Rio Grande do Norte 02 02 05 07 

TOTAL 12 09 15 24 

FONTE : Instituto do A~úcar e do Ãlcool - IAA. 
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ainda não significativa, um recuo da área cultivada com cana-de

aç~car e o avanço ora da pecu,ria ora de outras culturas, como a 

banana . 

Esse recuo, que é mais significativo nas áreas 

apropriadas pelos fornecedores de cana , vem sendo uma 

conseqüªnria dos preços da tonelada de cana, em funçio dos baixos 

preços do açúcar e do álcool e dos elevados custos de produção, 

principalmente nas jreas onde, embora muitas vezes a cultura da 

cana seja tradicional , a baixa produtividade, aliada aos baixos 

preços, vem tornando a mesma anti-econômica . Esse fato pode ser 

observado em todo os estados da área em estudo em escalas 

variáveis. 

É importante ressaltar que o crescimento do setor 

econômico, nas últimas três décadas, que resultou numa 

considerável expansão da 'rea cultivada com a cana-de-açúcar, 

continuou, como no passado, a ser feito sob o controle de grupos 

econômicos nordestinos, o que não aconteceu em outros setores 

mais rentáveis da economia nacional e regional, cujo processo de 

expansão se deu em fun~ão de capital transnacional . Dentre esses 

grupos econômicos destacam-se os de Pernambuco ou originariamente 

pernambucanos, que na d~cada de 50 se expandiram para Alagoas e 

na de 70 para a Paraíba e o Rio Grande do Norte . 

A expansão mais recente dos grupos pernambucanos pela 

Paraíba e o Rio Grande do Norte, foi motivada tanto pelo menor 
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preço da terra como pela presença, até bem pouco tempo, de um 

movjmento sindical pouco organizado e menos atuante, tanto que, 

até recentemente, o c;alário 1 pago nec;ses dois estados ao 

trabalhador da cana-de-açúcar era inferior aos pagos em 

Pernambuco . Hoje, com o fortalecimento dos sindicatos rurais e 

com a unificação das datas de dissídio, que permitiram uma 

unificaç~o da luta, essa situação se modificou. 

Em fun~ão de suas especificidades, torna-se bastante 

interessante um estudo mais pormenori~ado da agroindústria 

canavieira dessa porção do Nordeste, 

assim sua caracteri7-ação. 

por Estado, facilitando 

~.e - A AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA EM SERGIPE 

A análise se inicia por Sergipe por ser o Estado onde 

a cana-de-açúcar tP.m menor importância, se comparado com os 

outros, tanto em termos da área ocupada quanto em termos da 

produ~ão açucareira e alcooleira . Essa menor importância não se 

restringe aos dias atuais, pois, numa breve análise histórica, se 

pode ver que enquanto a ocupa~ão dos demais estados da área se 

fez em fun~ão da cana, a de Sergipe foi feita pelo~ criadores de 

gado vindos da Bahia. 

Mesmo assim, desde o período colonial já havia um 

grande número de engenhos movidos a tração animal, na sua faiKa 

úmi da oriental . A primeira unidade moderna de fabricação de 
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açúcar foi o Engenho Central de Riachuelo, no município do mesmo 

nome, cuja implantação se deu em 1888 . A partir dai, ocorreu um 

processo interessante e diverso do dos outros estados da região 

em estudo, ou seja, a transformação de um grande n~mero de 

engP.nhos bangUês em meio-aparelhos ou meia-usinas, com capacidade 

de produzirem o açúcar cristal . 

E~te fato é b~stante marcante, tanto que, em 1910, 

havia em toda essa porção do Nordeste 123 usinas, sendo que 62 

estavam em Sergipe, o que representa, em termos percentuais, 

aproximadamente SOX . O processo de crescimento numérico dessas 

pequenas usinas prolongou-se até 1933, ano da criação do 

Instituto do Açúcar e do Álcool, quando nos cinco . estados havia 

176 usinas, em Sergipe havia 80, o que representava pouco mais de 

45X do total . 

Como já foi dito, eram usinas pequenas , com uma 

produção, em média, inferior a 4 500 sacas de açúcar de 60 kg, 

menor que a média de produção dos engenhos bangüês em Pernambuco, 

naquele mesmo período . Essas pequenas usinas logo se tornaram 

antiecon8micas, pois não tinham como competir com as unidades 

maiores e mais modernas que se instalavam nos outros estados da 

região, tendo assim início um processo de concentração de -

capital, uma vez que muitas delas encerravam as suas atividades 

e/ou se fundiam com outras , aumentando assim a produção na razão 

direta em que ia diminuindo sensivelmente o número de usinas em 

funcionamento . 
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A Tabela 1-2, mostra que, após qua~e 20 anos da 

criac;ão do IAA, o número de usi"as no Estado havia se reduzido à 

metade, já que na safra 1951/52 eram em número de 47. Este 

quantitativo foi caindo de tal forma que hoje eKistem apenas três 

usinas no Estado, o que demonstra, de forma cristalina, o intenso' 

processo de concentra~ão de capital. 

Além desse processo de concentrac;ão, também 

contribuíram para a retrac;ão as constantes crises de mercado e de 

prec;:o do ac;:úcar, que fizeram com que houvesse um grande recuo da 

área ocupada pela cana; na década de óO ela restringiu-se 

basicamente à região da Cotinguiba, onde a presenc;a dos solos de 

massapê fez com que na mesma a cana continuasse presente. Nas 

outras áreas a cana foi sendo paulatinamente substituída por 

outras culturas e, sobretudo, por um intenso processo de 

pecuarizar;:ão, embora continuasse a haver um crescimento na 

produr;:ão ac;:ucareira sergipana. 

A pecuarizar;:ão agravou mais ainda os problemas' 

sociais eKistentes no Estado, liberando um considerável 

é:ontigente de mão-de-obra que não teve outra alternativa senão 

migrar para as cidades. Estas, por sua vez, que não possuíam 

infra-estrutura capaz de suportar este crescimento, ·passaram por 

um acelerado processo de inchac;ão, agravando mais ainda os 

problemas do desemprego, do subemprego, da prostitui~ão e da 

m<'lrg i na 1 i i!:ac;:ão. 



TABELA I-2 

ESTADO DE SERGIPE 

NúMERO DE USINAS EM ATIVIDADE E 

SAFRAS 

1951/52 
1956/57 
1961/62 
1966/67 . 
1971/72 
1976/77 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
1984/85 
1985/86 
1986/87 

PRODucao ACUCAREIRA 

DA SAFRA 

~95~/52 A ~986/87 

NÚMERO DE USINAS 

47 
33 
22 
13 
09 
04 
03 

03 
03 
03 
03 

FONTE : Instituto do Açúcar e do Álcool - IAA. 

PRODUC~O <sacas>* 

528 385 
781 854 
763 147 
751 268 
777 085 

1 158 099 
1 922 036 

1 604 297 
1 588 275 
2 265 200 
2 565 256 

* Da safra 1951/52 à 1976/77 a produ~ão está eKpressa em sacas de 
60 kg e da safra de 1981/82 à 1986/87 em sacas de 50 kg . 
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A análise da mesma tabela mostra que mesmo com a 

reduc;ão do número de usinas, houve, a partir da década de 50, um 

crescimento quase que contínuo da produc;io ac;ucareira sergipana, 

mas que só assumiu um ritmo mais acentuado na década de 80; mesmo 

assim, em termos dessa área do Nordeste e, sobretudo em termos 

da Brasil, a produc;ão situa-se a níveis basicamente 

insignificantes, já que o total produzido na safra 1986/87, 

e 569 256 sacas de ac;úcar de 50 kg, é inferior a produc;ão isolada 

de diversas usinas do Centro-Sul e até mesmo do Nordeste 

Oriental, onde há usinas que, isoladamente, 

superior a 2 000 000 de sacas de 50 kg . 

têm uma produc;ão 

A maior usina do estado é a Sio José do Pinheiro, no 

município de Laranjeiras, que, na mesma safra, produziu 1 608 080 

sacas de ac;úcar de 50 kg, o que representa, em termos 

percentuais, mais de 60% do total produzido . 

Apesar 

bastante extensas, 

das duas maiores usinas do Estado serem 

com uma área apropriada superior a 30 000 ha, 

há no mesmo uma forte participac;ão, tanto na produc;ão de ac;úcar 

como na de álcool, dos fornecedores de cana, antigos 

proprietários dP meio-aparelhos, que mantêm com os usineiros 

relações relativamente tensas, mas que conservaram a · propriedade 

da terra, algumas delas com área superior a 500 ha. 
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Também come~am a se tornar tensas as relações entre 

o~ produtores - usineiros e fornecedores - com os trabalhadores 

rurais; ~om o lento processo ~e organização sindical, estes 

pa~saram a exigir melhorias salarias e de condições de trabalho . 

Ouando essa tensão se tornou mais aguda o Governo do Estado, com 

o total apoio da Igreja, interveio, atrav6s da criaç~o de uma 

associação denominada Promoção do Homem do Campo de Sergipe 

- PRHOCASE que adquiriu terras situadas nos municípios de 

Maruim e GenP.ral Maynard, distribuindo-as em lotes de 10 ha para 

aqueles trabalhadores sem terraõ!!J . 

Com o advento do PROdLCOOL, houve uma expans~o da 

Área cultivada pela cana-de-a~~car, com a instalação de várias 

destilarias anexas e aut8nomas, mas, da mesma forma que a 

produção açur:areira, a alcooleira ainda é insignificante em 

termos nacjonais e regionais . 

A Tabela I-3 mostra que essa produção alcooleira, que .. 
foi safra 1979/80 de 3 195 000 litros de álcool anidro e 

hidratado, quando o Estado possuía apenas uma destilaria anexa em 

funcionamento, atingiu na safra 1986/87 a 52 261 561 de litros, 

sendo responsáveis pela mesma um total de quatro destilarias, 

duas anexas e duas aut8nomas . 

3 ANDRADE, Manoel Correia de . Op . cit : p . 541. 



TABELA 1-3 

ESTADO DE SERGIPE 

NÚMERO DE DESTILARIAS EM ATIVIDADES E 

PRODUC~O DE ÁLCOOL 

NA SAFRA 

~979/BO À ~9B6/B7 

SAFRAS NÚMERO DE DESTILARIAS PRODUC~O <litros> 

1979/80 01 3 195 500 
1980/81 02 4 931 500 
1981/82 02 7 181 800 
1982/83 
1983/84 03 16 718 755 
1984/85 03 30 350 674 
1985/86 04 44 324 393 
1986/87 04 52 261 561 

FONTE: Instituto do Açúcar e do Álcool - IAA. 
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A sua maior destilaria é a Grande Vale, situ~da no 

município dP Neópolis, em pleno vale do São Francisco, que 

produziu desse total, na safra,1986/87, 3t 413 989 litros de 

álcooJ, praticamente 60% de toda a produção do Estado . 

A Figura I-1 mostra que as três usinas existentes no 

EstAdo se localizam nos municípios de Laranjeiras e Capela e a 

destilarias al1t8nomas nos municípios de Neópolis e Pacatuba, 

embora a •rea de Cllltivo da cana se estenda por vários municípios 

do Estado, sem falar naqueles onde, apesar da mesma se encontrar 

prpsent~. não tPm maior significação econômica . 

~.3 - A AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA EM ALAGOAS 

Historicamente, Alagoas sempre acompanhou Pernambuco 

na posição de maior produtor nordestino de açúcar, principalmente 

na •1ltima década, quando esse Estado chegou a ter uma produção 

açucareira equivalente á pernambucana . Hoje, Alagoas é o 2° 

maior produtor nordestinn de açúcar e o 1° produtor da Região em 
,1 

álcool. 

A própria ocupação do Estado, que outrora integrou a 

Capitania de Pernambuco, se confunde com a história do açúcar; a 

ocupação dos vales dos seus rios e das margens mais ocidentais de 

suas lagoas, foi feita em função da instalação de en~enhos de 

açúcar, ficando a porção mais próxima do litoral reservada ao 

cultivo do coco-da-baía . Neste processo, as áreas situadas ao sul 
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do paralelo de Maceió, denominadas de tabuleiros costeiros, foram ' 

senno preservadas, pois eram consideradas, em fun~ão de seus 

c;olos arenosos, como "imprópri~s" para o cultivo da cana . A 

partir dos fins da década de 50, c:om o desenvolvimento 

tecnológico, representado pela mecaniza~ão, e o uso cada vez 

major de adubos e fertilizantes, esses tabuleiros foram 

incorporadns ao cultivo da cana, levando até mesmo ao abandono, 

principalmente para a pecuária, das áreas anteriormente 

consideradas ideais, como as várzeas4 . 

Os tabuleiros, que têm a desvantagem de necPssitar de 

maior aplic:a~ão de insumos, representando um maior dispêndio de 

capital, têm essa desvantagem compensada pela fácil mecaniza~ão e 

pelo fato de que as suas canas são menos hidratadas, daí 

apresentarem um maior teor de sacarose, o que eleva de forma 

c:onc;iderável a produtividade industrial, compensando a baixa 

produtividade agrícola . 

Em 1892, foi fundada a usina Brasileiro, iniciando o 

surto usineiro em Alagoas, onde, ao contrário do processo 

ocorrido em Sergipe, se fez com a presen~a, até hoje, de usinas 

que datam do início desse processo . A exc:e~ão é representada, 

entre outras, pela usina Brasileiro, que foi a primeira e maior 

usina do Estado; nos fins da década de 50, porém, motivado 

principalmente por brigas de heran~a, encerrou suas atividades . 

4 ANDRADE NETO, .Joaquim CCln-eia X<'l.vier- de . Op . cit . p. ó4-67 . 
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A Tab~la I-4 demonstra que nos ~ltimas trªs décadas 

houve um cresrimento extraordinário da produç:ão açucareira 

alagoana, que passou de 1 768 1 205 sacas de aç~car de 60 Kg, na 

safra 1951/52, para 26 340 521 sacas de açúcar de 60 Kg, na safra 

t98h/87, o que demonstra que foi bastante significativo. i 

interessante observar que esse crescimento se deu mantendo o 

n~mero médio' de usinas, o que revela que houve uma expansão 

considerável da área ocupada pela cana-de-açúcar, com a 

in~orporação dos 

industrial. 

tabuleiros costeiros, e uma modernização 

A tabela indica ainda que o crescimento da produç:ão 

açucareira estadual, foi acompanhado por um crescimento da média 

de produç:ão de aç:úcar por unidade industrial. Entre as usinas 

alagoanas destacam-se, com uma produç:ão superior a l 500 000 

sacas de aç:úcar, a Coruripe, situada no município de Coruripe, 

com mais de 2 000 000 de sacas; a Santo Antônio, no município de 

São Luís do Ouit.unde, com uma produção aproximada dos 2 00 000 

de <;;ac:as, e as usinas Cansanção do Sinimbu, Porto Rico, Seresta, 

Triunfo e Caeté, com uma produç:ão superior a 1 000 000 de sacas 

de açúcar. A menor usina é a Conceição do Peixe, localizada no 

município de Flexeiras, com uma produç:ão inferior 500 000 sacas. 

Na década de 70, com a implantação pelo IAA do 

Programa de Apoio i Agroindústria Aç:ucareira, houve um grande 

processo de modernização, de fusão e relocalização de usinas, 

como é o caso da usina Seresta, no município de Junqueiro; esta 



TABELA I-4 

ESTADO DE ALAGOAS 

NÚMERO DE USINAS EM ATIVIDADE E 

SAFRAS 

!95!/52 
!954/55 
!957/58 
!960/6! 
!963/64 
!966/67 
!969/70 
!972/73 
!975/76 
!978/79 
!980/8! 
!98!/82 
!982/83 
!983/84 
!984/85 
!985/86 
!986/87 

PRODUC~O ACUCAREIRA 

NA SAFRA 

NÚMERO DE USINAS 

26 
23 
27 
29 
29 
27 
27 
26 
29 
28 
28 
28 
27 
27 
27 
27 
27 

PRODUC!O <sacas>* 

i 768 203 
2 827 635 
3 47! 242 
4 489 255 
4 579 470 
6 972 830 
8 939 60! 

10 899 220 
11 820 917 
18 749 535 
24 315 791 
23 777 299 
26 697 327 
27 453 193 
26 406 766 
24 376 740 
26 340 52! 

-----------------------------------------------------------~-----

FONTE. Instituto do A~úcar e do Álcool - IAA. 

* Da safra !951/52 à 1978/79 a produ~ão está eKpressa em sacas de 
60 kg e da safra de 1980/81 à 1986/87 em sacas de 50 kg. 
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usina surgiu na safra 1974/75, como resultado da fusão e 

relocalização das usinas Recanto e Boa Sorte, anteriormente 

localizadas no município de Viçosa. Também houve a transferªncia, 

para essP Estado, de usinas pernambucanas, como é o caso da usina 

Ro~adinho, anteriormente localizada no município de Catende, em 

Pernambuco, onde não tinha maiores condições de crescimento, em 

função da concorrência da usina Catende, e que, em 1973, 

transferiu-se para Alagoas, precisamente para o município de São 

Miguel dos Campos, área de tabuleiros. 

O crescimento da produção açucareira alagoan~ não foi 

ap~nas o reflexo de um aumento da produtividade agrícola, mas 

também da área cultivada, com a expansão da cana para os 

tabuleiros dos municípios tradicionalmente canavieiros, e para 

aqueles que não tinham tradição canavieira, como Junqueiro, 

Limoeiro do Anadia, Feliz Deserto, etc. 

observado na Figura I-2. 

Esse fato pode ser 

O crescimento da produção alagoana, porém, não se 

limitou apenas à produção de açúcar, atingindo também a produção 

de álcool, na qual o Estado é o maior produtor nordestino e o 

segundo maior produtor nacional, com uma produ~ão, na safra 

1986/87, de 936 106 000 litros de álcool anidro e hidratado, o 

que demonstra a import~ncia do seu parque alcooleiro. 

A Tabela I-5 mostra o crescimento exponencial dessa 

produção após a criação, em 1975, do PROÁLCOOL, haja vista que, 



Figuro I - 2 
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FONTE : IAA . 



SAFRAS 

1969/70 
1972/73 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
1984/85 
1985/86 
1986/87 

TABELA I-5 

ESTADO DE ALAGOAS 

NÚMERO DE DESTILARIAS EM ATIVIDADE E 

PRODUC~O DE ~LCOOL 

DA SAFRA 

~969/70 ~ ~986/87 

NÚMERO DE DESTILARIAS PRODUC~O <litros) 

09 
04 
04 
04 
05 
14 
19 
21 
26 
30 
33 
31 
31 
31 

34 654 599 
20 428 069 
27 479 011 
25 012 126 
40 263 404 

253 820 410 
226 053 000 
209 261 000 
429 748 000 
564 336 000 
550 392 000 
705 197 000 
758 053 000 
936 106 000 

FONTE. Instituto do Açúcar e do Álcool - IAA . 
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enqunnto na safra 1975/76, a produção estadual foi de 27 479 011 

litros de álcool anidro e hidratado, na safra 1986/87 ela atingiu 

a casa dos 936 100 000 litros, u~ crescimento percentual superior 

ao observado na produção a~ucareira, no mesmo período. Antes do 

Programa, toda a cana produzida era destinada basi~amente à 

produc;:ão de a~~car, tanto que as destilarias existentes, anexas 

às usinas e autônomas, tinham uma produção insignificante. 

Esse crescimento assustador da produção alcooleira 

não se deu em detrimento do crescimento da produção ac;:ucareira, 

que continuou a crescer, embora num ritmo menos intenso. O que 

ocorreu, como demonstra a Figura I-2, foi a expansão da área 

cultivada pela cana, tanto nos municípios tradicionalmente 

c:anavieiros, como naquelec; em que a presenc;:a da cana tornou-se 

significativa a partir dos meados da década passada, graças aos 

vultosos empréstimos feitos pelo Governo Federal, através do IAA 

e do PROÁLCOOL. 

A mesma figura mostra que existe hoje em 

funcionamento neste Estado um total de 27 usinas e 31 

destjlarias, sendo que destas nove são aut8nomas, resultantes da 

política desenvolvida pelo PROÁLCOOL. Apenas cinco usinas, 

Capricho, João de Deus, Taquara, Camaragibe e Uruba - não possuem 

destilarias anexas, sendo estranho o caso das usinas Capricho e 

Uruha, que, apesar de possuírem elevadas quotas de produc;:ão de 

aç~car, não poc;~uem destilarias, portanto não produzem 'lcool~. 

\'!!)ANDRADE NETO, ~Joaquim Cm-r-e:ia X~-:.i.v:i.er· de. Op . cit.. p. i.4h. 
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Há uma tradição no Nordeste Oriental rle serem as 

dPst.; J ar; as anexas às usinas, menos naquelas menores e/ou que 

tenham dificuldade de captar água, por isso as destilarias 

autônomas, instaladas praticamente a custo zero, talvez no 

futuro, como é desejo de seus proprietários, dependendo das 

condições do açúcar no mercado externo, e em conseqüência de uma 

política de liberação de quotas por parte do IAA, venham a se 

transformar em usinas . 

Em Alagoas, como nos demais estados produtores, o 

pror.esso usineiro não se deu de forma par:ífica, tenr1o havido uma 

intensa luta entre os senhores de engenho e usineiros, luta que 

perdurou at' a década de 50 . Com a criação do IAA, que 

representou uma pá de terra na decadente estrutura do bangüê, os 

bangüezeiros alagoanos, vendo que não tinham mais a menor 

condição de resistência contra esse processo de modernização, 

prnr:uraram se adaptar aos nnvns tempos, organizando-se em 

cooperativas para a fundação de usinas . 

Esse caso único, na América do Sul, de formação de 

usinas a partir de cooperativas de bangüezeiros, tornou-se 

concreto com a fundação, em 1946, no município de São Miguel dos 

Campos, da usina Caeté, que permaneceu nas mãos dess~ cooperativa 

durante dez anos. Houve ainda uma outra tentativa nesse sentido, 

na região do vale do Manguaba, no município de Porto Calvo, onde 
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r.hegaram a iniciar a fundação da usina Camandatuba, i:ujo o 

projeto não chegou a ser concretizado6 . 

Em hipótese alguma se pode ver essas iniciativas como 

uma reiição do bangüê ~ ... usinas, já totalmente vencedoras do 

processo, e sim como uma reação dos bangüezeiros que viram nelas 

a única forma de se manterem como produtores de iiÇÚcar; 

realmente, o que ocorreu foi uma tentativa de se manterem no 

controle do processo produtivo, 

ápice da pirimide social 

o que significava continuar no 

Após a luta entre os bangUezeiros e os usineiros 

iniciou-se outra luta, entre os fornecedores de cana e as usinas, 

luta comum a todas as áreas açucareiras e que conheceu fases de 

maior ou menor intensidade, de acordo com a moderniza~ão das 

usi.nas e, conseqüentemente, da sua maior ou menor necessidade de 

matéria-prima . 

Em rela~ão aos trabalhadores rurais, observa-se que a 

situação alagoana é semelhante à sergipana e totalmente diferente 

da de Pernambuco; neles o trabalhador se encontra organizado em 

sindicatos, mas são sindicatos que têm 

assistencialista, daí não haver, de forma nítida, maior luta de 

classes, embora, a partir de 85, com a unificação dos dissídios 

colPtivos,venham ocorrendo greves setoriais de trabalhadores da 

• ANDRADF NETO, Jnaquim Carreia Xavier de. Op . cit . p 52-54. 
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c:ana, o que prenuncia o início de uma participa~ão sindical 

maior na luta por melhores sal,rios e condiç5es de trabalho. 

1..4 - A AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA EM PERNAMBUCO 

Pernambuco é o maior produtor nordestino de aç~car, o 

2° maior produtor brasileiro, tendo tido, a nível nacional, uma 

posição hegemônica até a safra 1957/58, quando perdeu esta 

posi~ão, em fun~ão de diversos fatores que serão analisados nos 

capítulos seguintes, para o Estado de São Paulo; sendo, além 

disso, o 2° maior produtor nordestino de álcool. 

Mais do que em qualquer outro Estado da área, a 

História de Pernambuco se confunde com a história do açócar, já 

que a ocupaç~o dessa porção do território nacional se deu em 

fun~ão da implantação da economia açucareira, quando aqui se 

estabeleceu Duarte Coelho Pereira, que foi seu primeiro 

A formaçao dos diferentes 

niícleos de povoamento na i?ona da Mata do Est.=ldo, foi se dando a 

partir da implanta~ão dos engenhos bangUªs. 

A ocupa~ão se iniciou pelo vale do rio Beberibe, daí 

se expandindo em dire~ão ao sul, ocupando, sucessivamente, os 

vales do Capibaribe, Pirapama, Jaboatão, Serinhaém, lpojuca, Una, 

etc, e para o norte, embora com menor intensidade, ocupando os 

vales dos rios Botafogo e Goiana. Durante esse período, a 
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principal atividade P.con6mica do Pais era a produção e a 

exportac;:ão do ac;:~car mascavo produzido nos engenhos . 

A cultura da cana não se limitou a ocupar os vales 

dos rios no seu curso inferior; quando esses já se encontravam 

totalmente ocupados, os engenhos subiram os cursos em direc;:ão ao 

interior, daí ter existido em Pernambuco todos os tipos dP 

P.ngP.nho, desde os mais simples, movidos a trac;:ão ani~al, até os 

me\i~ complexos, o engenhos d' água, que pela sua maior capacidade 

de produç:ão eram chamados de engenhos reais . Vale a pena 

salientar que, apesar de terem menor capacidade produtiva, os 

engenhos movidos a trac;:ão animal, por não necessitarem de forma 

tÃo premente da água, podiam moer o ano inteiro, ao contrário dos 

P.ngenhos reai.s, que só moíam no período chuvoso . 

Nos fin.s do século XIX, a ner.essidade de produzir 

para o mercado externo levou ao início do pro~esso de 

modernizac;:ão, com Pernambuco mantendo a sua posic;:ão de vanguarda, 

qu~ndo aqui se instalaram os primeiros engenhos centrais o 

Santo Inácio, Cuiambur.a, Firmesa Boa Sorte 

Concomitantemente e com o fracasso dos mesmos, aqui foram 

instaladas as primeiras usinas, implantadas na penúltima década 

r1r:> século XIX, Aripibu, Bom Destino, 

Massauassu, S~o Francisco da Várzea, etc 

Cabec;:a de Negro, 

Essas usinas e 

engP.nhos centrais se locarizaram quase sempre ao sul do paralelo 

de Recife, o que mostra a grandP diferenc;:a, no Estado, entre as 

duas regiões ac;:ucareiras : a Mata úmida, ao sul do Ec;tacto, rle 
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maior pujanc;:a econ8mica, e a Mata Seca, ao norte, jrea de menor 

importância, por ser menos propícia à cultur~ da cana . 

A partir daí, o número de usinas cresceu de forma 

assustadora, de tal maneira que, em 1910, havia um total de 4b 

usinas e, em 1920, esse número já passava a ser de 54, enquanto 

nos fins da dérada de 20 chegou a atingir a um total de mais de 

too usinas. Logicamente, eram pequenas usinas, verdadeiros meio-

aparelhos, que não iriam resistir ao contínuo processo de 

modernizac;:ão e à conseqüente concentrac;:ão de capital . 

Através da Tabela 1-ó, já. se vê, de forma clara, a 

q11~da deste n~mero, a partir da safra 1951/52, se comparada com a 

dos anos 20, atingindo a 50%; essa diminuic;:ão foi resultado da 

fusão de algumas delas e/ou a paralizac;:ão da atividade de outras, 

e se manteve até a safra 1978/79, quando atingiu o número de 36 

usinas, número esse que caiu para 35 na safra 1981/82 e se mantém 

até hoje. 

Apesar da diminuic;:ão em número, pode-se observar que 

a produç:ão manteve-se em crescimento constante, uma vez que, o 

aumento na produc;::ão ac;:ucareira, acarretava num aumento da 

r.apac idade indus trial das unidades produtoras7 . Esse crescimento 

se fez de forma contínua, embora nos fins da década de 70 tenha 

se tornado menos acelerado, se comparado ao crescimento da 

produc;:ão alagoana, tanto que s e esperava que Alagoas 

ANDnADE, Ma noe l Corre ja d e . Op . ci t . p . 516 . 



TABELA I-6 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

NÚMERO DE USINAS EM ATIVIDADE E 

SAFRAS 

1951/52 
1954/55 
1957/58 
1960/61 
1963/64 
1966/67 
1969/70 
1972/73 
1975/76 
1978/79 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
1984/85 
1985/86 
1986/87 

PRODUC~O ACUCAREIRA 

DA SAFRA 

NÚMERO DE USINAS 

53 
53 
51 
52 
46 
43 
42 
40 
37 
36 
36 
35 
35 
35 
35 
35 
35 

FONTE . Instituto do A~úcar e do Álcool - IAA. 

PRODUC~O <sacas>* 

9 484 202 
11 540 496 
13 594 057 
15 177 590 
13 942 115 
16 922 431 
19 169 603 
21 872 270 
20 068 283 
21 901 563 
26 935 809 
24 234 567 
28 637 799 
34 136 264 
34 004 472 
28 472 482 
28 444 465 

* Da safra 1951/52 à 1978/79 a produ~ão está e~pressa em sacas de 
60 kg e da safra de 1980/81 à 1986/87 em sacas de 50 kg . 
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safra 1986/87, porém, Pernambuco 

465 sacas de 50 kg, situando-se 

abAixo da previsão da safra, qye era de 30 734 110 sacas de 

açúcar de 50 kg, mas manteve a sua posic;:ão de hegemonia a nível 

region.:il . 

A análi~e da tabela deixa claro ainda que houve um 

pequeno declínio de produc;:ão na safra 1963/64, causado por uma 

estiagem e também por uma maior efervecencia dos movimentos 

sociais no campo - os sindicatos rurais e as ligas campones.:is - e 

na safra 1975/76, neste caso provocada por fatores naturais . As 

quedas observadas na safra 1985/86 e 1986/87 tem relac;:ão com 

condic;:Ões naturais e com um aumento na produc;:ão alcooleira, em 

detrimento da ac;:ucareira . 

Como a produc;:ão ac;:ucareira pernambucana é destinada 

principalmente à exportac;:ão, feita no Terminal Ac;:ucareiro de 

Recife, em funcionamento desde 1972, o Est~do se destaca pela 

produc;:ãa de ac;:~c.:ir demerara, que atingiu, na safra 1981/82, um 

percentual superior a 50% do total de ac;:úcar produzido; também 

qu~ndo tem a sua exportac;:ão liberada pelo IAA, se destaca a 

produção de melac;:o, destinado principalmente aos Estados Unidos . 

As canas esm.:ig.:idas pelas usinas ou são das próprias 

usinas, havendo propriedades com mais de 30 000 ha, ou são 

procedentes dos fornecedores, proprietários e não proprietários, 

que são responsáveis por, aproximadamente, 40% do total das canas 
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e~magadas no Estado . Há usinas, como a dgua Branca, Bom Jesus, 

FrP.i Caneca, Mussurepe, etc, que praticamente não se envolvem com 

a atividade agrícola, arrendando a terceiros as suas terras . 

Neste caso não podem ser enquadradas as usinas 

Caxangá, Serro Azul e Mussurepe . A primeira não possui canas 

próprias ; pois foi desapropriada pelo Governo Federal, em 1965, 

para a aplicaç~o do Estatuto da Terra . Por isto ela praticamente 

nãn possui terras próprias, sendo as suas canas produzidas por 

fornecedores, principalmente por parceleiros do projeto da 

Cooperativa Integral de Reforma Agrária - CIRA, Caxangá - . Caso 

ainda mais r:lelicado é o das usinas Serro Azul e Mussurepe, 

pertencentes à Cooperativa de Tiriri que adquiriu essas duas 

velhas usinas e, como na Caxangá efetivou a separação entre a 

parte agrícola e a industrial; em função principalmente da má 

administração, a Serro Azul foi a falência e a Mussurepe vendida 

pela Cooperativa . 

Pernambuco possui várias usinas com uma produção 

aproximada rle 2 000 000 de sacas, destacando-se a Pumati, a 

Trapic:he, a Aliança, a Central Barreiros, a Cucaú, a Laranjeiras, 

etc ; enquanto poucas são as usinas com produ~ão inferior a 

500 000 sacas, como é o caso da Caxangá, Mussurepe, Serro Azul e 

Santa Terezinha ; esta, numa péssima situa~ão financeira, tanto 

que se encontra sob interven~ão do Ministério do Trabalho . A 

crise é de tal monta que houve safras em que a Santa Terezinha 

ficou paralizada. 



No Estarlo, as ccmd i«;:ÕP.s topográficas não permi t:em um 

processo de mecaniza~ão mais i~tenso, mas o cultivo da cana, 

tanto pelas usinas como pelos fornecedores, é feito com a 

utiliza«;:ão de uma avan~ada tecnologia, embora a produtividade 

agrícola seja baixa, e mesmo a produtividade industrial não seja 

bastante elevada. 

A luta exercida pelos sindicatos rurais da área da 

cana em Pernambuco, onde eles são bastante organizados, sendo, 

inclusive, o primeiro Estado do País onde os trabalhadores da 

área da cana conseguiram um salário superior ao mínimo - o mínimo 

mais dez por cento vem fazendo com que os empresários venham 

tentando substituir o trabalho do homem pelo das máquinas, com a 

introdu~ão de colhedeiras e semeadeiras; o custo dessas máquinas 

e da sua manuten«;:ão, porém, vem fazendo com que saia mais barato 

o uso de mão-de-obra, sendo as máquinas mais utilizadas como 

forma de pressão, nos períodos que antecedem às greves . 

No Estado, a luta inicial entre usineiros e 

bangUezeiros foi bastante acirrada, tendo havido, na zona da Mata 

Seca, no vale do Siriji, uma tentativa de forma«;:ão da usina 

Siriji, como resultado de uma cooperativa de bangUezeiros, mas 

que não chegou a sair do papel. Mais tarde, com o fim dos 

engenhos bangüês, tornou-se forte a luta entre as grandes e 

pequenas usinas e entre estas e os fornecedores de cana, luta que 
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foi parcialmente resolvida com o Estatuto da Lavoura Canavieira, 

embora continue presente, de forma mais atenuada, até hoje . 

Apesar da puj ;mç:a das usinas, 

Pernambuco, uma elevada produç:ão 

há tamhém, 

alcooleira; 

em 

onde 

trarlicionalmente, desde a criaç:~o do IAA, o Estado sempre foi 

grande produtor de 'lcool hidratado . Como o custo de produção de 

álcool é inferior ao rlo aç:úcar e como as condiç:Ões de volume e 

preço do aç:úcar brasileiro no mercado mundial, a partir dP. 75, 

n~o eram muito alvis~areiras, houve, com o PROÁLCOOL, a 

acelera~ão da produção alcooleira por parte das destilarias 

anP.xas e autônomas . 

PPJa Tabela I-7, pode-se observar que a produção de 

álcool no Estado passou de 80 293 000 litros, na safra 1969/70, 

para uma produç:ão de 665 970 000 litros na safra 1986/87, sendo 

responsáveis por essa produç:ão cerca de 34 destilarias, onde 30 

são anexas às usinas e apenas quatro são autônomas . 

O PROÁLCOOL levou a uma expansão da área da cana no 

Estado, embora a mesma se desse de forma mais significativa 

naquelas tradicionalmente canavieiras mas ainda não ocupadas pela 

cana; assim, são poucos os municípios que podem ser considerados 

~orno ~endo de expansão da cana . 

A Figura I-3 mostra a área c anavieira em Pernambuco, 

que se estende por três microrregiões : a da Mata úmida, a Mata 



SAFRAS 

1969/70 
1974/75 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
1984/85 
1985/86 
1986/87 

TABELA 1-7 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

NÚMERO DE DESTILARIAS EM ATIVIDADE E 

PRODUC~O DE ~LCOOL 

DA SAFRA 

~969/70 ~ ~986/87 

NÚMERO DE DESTILARIAS 

27 
27 
29 
29 
32 
32 
32 
32 
32 
34 
34 
34 
34 

PRODUC~O <litros> 

80 293 000 
96 000 000 
84 242 000 

140 096 000 
185 670 000 
235 965 000 
204 691 000 
255 378 000 
265 562 000 
340 800 000 
454 215 000 
571 560 000 
665 970 000 

FONTE. Instituto do A~úcar e do Álcool - IAA. 
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Seca e a do Recife, assim como mostra tambP.m a distribuic;:ão pelos 

diversos municípios db Estado, das usinas e destilarias anexas e 

autôno"mas . 

~-5 - A AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA NA PARAfBA 

O Estado da Paraíba sempre foi um tradicional pror1utor 

de ac;:11car, mas em func;:ão de ser a cultura da cana bastante 

dPpendente das condic;:5es natLtrais, a mesma se limitava às v'rzeas 

rlos rios Paraíba do Norte e Mamanguape e aos brejos das encostas 

dá Serra da Borborema, daí não ter a mesmn alc:anc;:ando a 

importância econômica e o nível de produc;:ão, se comparada a dos 

estados de Pernambuco e Alagoas; a cana sofria uma forte 

concorrência de produtos como a agave, o café e o algodão, e<;te 

último nos períodos mais favoráveis . 

Ainda nos fins do sé~ulo XIX, foi montado o Engenho 

Central São João, no município de Santa Rita, em 1888 . ,As 

primeiras usinas só surgiram no século XX; nas primeiras d~carlas 

deste séc:ulo, a Paraíba contava com cinco usinas - a São Joiío, a 
1. 

Santa Rita, a Santa Helena, a São Gonc;:alo e a Santana - . 

predominincia do nome de santos pode ser explicada pelo fato de 

que das cinco usinas, quatro pertencem a uma só família, os 

Ribeiro Coutinho, que tinham, como se pode · ver, grande 

preferência pelos nomes de santos . 

A partir da década de 50, conforme se pode ver na 



TABELA I-8 

ESTADO DA PARAf BA 

NÚMERO DE USINAS EM ATIVIDADE E 

PRODUC~O ACUCAREIRA 

DA SAFRA 

~95~/52 ~ ~986/87 

SAFRAS NÚMERO DE USINAS PRODUC~O <sacas>* 

1951/52 07 545 163 
1954/55 07 416 435 
1957/58 07 808 645 
1960/61 07 869 974 
1963/64 07 868 964 
1966/67 07 822 937 
196_9/70 07 1 044 596 
1972/73 07 1 608 455 
1975/76 07 1 570 240 
1978/79 07 2 406 719 
1980/81 07 2 632 384 
1981/82 07 2 418 347 
1982/83 07 2 934 812 
1983/84 07 3 043 460 
1984/85 07 3 034 443 
1985/86 07 3 012 376 
1986/87 07 2 752 487 

FONTE : Instituto do A~úcar e do Álcool - IAA . 

* Da safra 1951/52 à 1978 a produ~ão é expressa em sacas de 
60 kg e da safra de 1981/82 à 1986/87 em sacas de 50 kg . 
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T.:1bel~ I-8, a Paraíba vem tendo um número constante rle usinas -

sete - e o crescimento da produc;ão ac;::uc-.arei ra vem se dando de 

forma moderada; na safra 1951/Sq esc;a produc;::ão foi de 545 163 

sacas de 60 kg, atingindo a marca de 2 752 487 sacas de 50 kg na 

safra 1986/87 . A uc;ina Santa Helena, no vale do rio Pacatuba, é a 

maior do Estado, tendo apresentado, nessa mesma safra, uma 

produc;::ão superior a 1 000 000 de sacas de 50 kg, 

responsável por mais de 40% da produc;ão total . 

sendo 

A produc;::ão estadual, conforme já foi visto ná tabela, 

é de pequena monta, por isso quase totalmente dedicada ao mercado 

interno . Em relac;::ão ao fornecimento da matéria-prima, as sete 

ltsinas possuem canas próprias mas também são abastecidas pelos 

fornecedores, responsáveis por quase 60X da cana esmagada . 

No Estado como um todo, só após 1975, com o 

PROÁLCOOL, é que houve uma granrte expansão da área cultivada com 

cana-de-ac;::úcar , representada pela incorporac;::ão ao processo 

produtivo dos tabuleiros costeiros . 

A Tabela I-9 mostra que logo após a criac;::ão do 

Programa, na safra 1976/77, o Estado possuía apenas uma 

destilaria com uma produc;::ão de 57 400 litros de álcool anidro e 

hidratado, já na c;afra 1986/87, contava com um total de treze 

destilarias, sendo oito autônomas e cinco anexas às usinas Santa 

Rita, São João, Santa Helena, Santa Maria e Tanques, com uma 

prndu~ão de 300 177 000 litros . 



TABELA I-9 

ESTADO DA PARAf BA 

NÚMERO DE DESTILARIAS EM ATIVIDADE E 

PRODUC~O DE ~LCOOL 

DA SAFRA 

~976/77 ~ ~986/87 

SAFRAS NÚMERO DE DESTILARIAS PRODUC~O <litros> 

1976/77 01 57 400 
1977/78 04 18 111 861 
1978/79 06 47 456 941 
1979/80 08 67 009 786 
1980/81 08 74 337 139 
1981/82 08 75 338 451 
1982/83 10 158 712 000 
1983/89 10 167 710 000 
1984/85 13 229 319 000 
1985/86 13 310 120 000 
1986/87 13 300 177 000 

FONTE: Instituto do Açúcar e do Álcool - IAA. 
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A Figura I-4 mostra a área canavieira do Ec;tado, já 

com a incorporar;:ão dos tabuleiros e a distribuição das usinas e 
J 

destilarias, onde se pode ver que o n~mero de destilarias é 

superior ao número de usinas, o que demonstra a importancia da 

produr;:ão alc:ooleira no Estado . 

Vale ressaltar que o processo usineiro se deu de 

forma lenta, haja vista a sua pequena produr;:io ar;:ucareira; os 

engenhos bangüês persistiram, principalmente na região dos 

Brejos, até a dP.cada de 60, produzindo sobretudo a rapadura, 

largamente consumida em to~o o Sertão nordestino, não havendo, 

assim, grandes lutas entre usineiros e bangijezeiros, nem mais 

tarde entre usineiros e fornecedores . 

Os movimentos sociais no campo se deram de forma mais 

intensa na década de 60, não representados pelos sindicatos 

rurais, e sim pelas Ligas Camponesas . Nos ~ltimos 15 anos, em 

funç-ão da intensa participar;:ão dos sindicalistas pernambucanos, 

houve um fortalecimento da luta dos trabalhadores rurais na área 

da cana, tendo conseguido, inclusive, unificar o dissídio dos 

seus trabalhadores ao de Pernambuco, conquistando o mec;mo nível 

salarial . 
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A AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA NO RIO GRANDE DO 

NORTE. 

Juntamente com Sergipe, o Estado do Rio Grande do 

NortP. é o que possui as mais modestas taxas de produc;:ão de ac;:úr:ar 

e de álcool, embora a área cultivada com cana-de-a~úcar venha se 

expandindo bastante nos últimos dez anos . 

Apesar desta cultura ter sido implantada no período 

colonial, já nos fins do século XVI, com a instalação do primeiro 

engenho bangliê, no vale do rio Curimataú, o processo de expan5ão 

da cana se deu de forma pouco significativa, devido às condições 

naturais, sobretudo aos baixos índices pluviométricos, que 

serviam de empecilho ao desenvolvimento de sua cultura, ficando a 

mesma restrita às várzeas situadas nos baixos cursos dos rios . 

O processo usineiro só se iniciou no Rio Grande do 

Norte em pleno século XX, com a fundac;:ão, na segunda década, da 

usina Estivas, no m•mic:Ípio de Arêc;, e, em 1929, da usina 

Guanabara, situada no vale do Ceará-Mirim, no município do mesmo 

nome, só que, na realidade, elas não passavam de meio-aparelhos . 

A Gu;Jnabara, apenas nos fins da década de 30, é que os seus 

proprietários, em t937, se associaram a senhores de engenho da 

área e fundaram o que realmente foi a primeira usina, a 1 lha 

Bela, embora de pequeno porte . Ao mesmo tempo, outro meio-

aparelho, o engenho São Francisco, situado na mesma área, também 

SI? tr.:ansformou em 11sina mantendo o nome original . 
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No vale do Ceará-Mirim essas duas usinas pass~ram a 

disputar as canas existentes, ~mbas com uma pequena produ~ão, 

embora os engenhos banguªs, produtores de rapadura e a~~car 

m"scavo, tenham perdurado até os princípios da década de 80. Com 

a cria~ão do Grupo Especial para a Racionaliza~ão da Agricultura 

Canavieira do Nordeste - GERAN -, elas, que se encontravam numa 

rlifícil situa~ão econ8mico-financeira, desenvolveram um projeto 

de fusão, financiado por este órgão". 

A partir dai, a usina Ilha Bela foi desmontad" e a 

São Francisco inir.iou um processo de moderniza~ão, culminando, na 

década de 80, com o processo inicial de ocupa~ão do tabuleiros, 

fazendo com que, 

produ~ão relevante, 

na safra 1986/87, 

a nível estadual, 

a mesma apresentasse uma 

de a~~car e 'lcool. 

Porém, a maior usina do Estado é a Estivas, a mais antiga e que 

durante muito tempo funcionou como um pequeno meio-aparelho, só 

5e modernizando a partir da década de 60, quando passou a 

crescer, se transformando na maior produtora de a~ócar de todo o 

Nordeste, sendo responsável por mais de 70% do total prodlazido 

pelo Estado. 

A análise da Tabela I-10, mostra a evolu~ão da 

produ~ão a~ucareira estt11dual, a partir da safra 1957/58, quando 

este possuía apenas três usinas; a sua produ~ão acelerou-se a 

partir dos meados da década de 70, pois na safra 1975/76 foi de 

8 ANDRADE, Manoel Correia de. Op . cit . p. 503. 



SAFRAS 

1951/52 
1954/55 
1957/58 
1960/61 
1963/64 
1966/67 
1969/70 
1972/73 
1975/76 
1978/79 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
1984/85 
1985/86 
1986/87 

TABELA I-10 

ESTADO DE RIO GRANDE DO NORTE 

NÚMERO DE USINAS EM ATIVIDADE E 

PRODUC~O ACUCAREIRA 

DA SAFRA 

NúMERO DE USINAS 

04 
04 
03 
03 
04 
03 
03 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 

PRODUC~O <sacas>* 

271 122 
177 103 
323 439 
435 767 
468 130 
521 285 
597 701 

1 512 666 
1 328 180 
2 336 428 
2 450 583 
2 194 680 
2 587 216 
3 128 127 

FONTE . Instituto do A~úcar e do Álcool - IAA . 

* Da safra 1951/52 à 1978/79 a produ~ão está eKpressa em sacas 
de 60 kg e da safra de 1981/82 à 1986/87 em sacas de 50 kg . 
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~9) 701 sacas de ~O kg, jj na safra 1986/87 atingiu 3 128 127 

saras de açúcar de 50 kg, prod~çãg esta pouco superior a da 

Paraíba . 

Embora a produção seja bastante modesta, se comparada 

a de Pernambuco e Alagoas, nota-se que se acelerou na década de 

70, em fun~ão do Programa de Apoio à Agroindústria A~ucareira, 

desenvolvido pelo IAA. Aproveitando os elevados saldos do Fundo 

Fspecial de Exporta~ão, este Instituto propiciou, em todo o país, 

um intenso processo de modernização da indústria açucareira, sem 

negar que a ocupação dos tabuleiros costeiros permitiu um aumento 

significativo da oferta de canas . 

Do mesmo modo que a produ~ão açucareira, a produção 

alcooleira do Rio Grande do Norte sempre foi extremamente 

modesta; somente nos fins da década de 70, com o PRO~LCOOL é que 

ela cresceu não só em função do aumento da produção das duas 

destilarias existentes, anexas às usinas, como também, sobretudo, 

~m função da implantação de destilarias autônomas, que 

expandiram os canaviais por toda a área de tabuleiro ainda não 

ocupada pelas usinas. De acordo com a tabela 1-11 a produ~ão 

alcooleira estadual passou de 24 709 200 litros de álcool anidro 

e hidratado, na safra 1978/79 - quando, desde a safra de 1972/73, 

não houve produção - para 150 777 000 litros na safra 1986/87 . 

Há, em funcionamento, um total de cinco destilarias onde duas s~o 

anexas e tri~ aut8nomas, que foram as maiores responsáveis pelo 

crescimento da produção de álcool . Destaca-se aí a produção da 
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TABELA I-11 

ESTADO DE RIO GRANDE DO NORTE 

NÚMERO DE DESTILARIAS EM ATIVIDADE E 

PRODUC~O DE ÁLCOOL 

~957/58 A ~986/87 

SAFRAS NúMERO DE DESTILARIAS PRODUC~O <litros> 

1957/58 01 346 000 
1960/61 01 123 500 
1963/64 02 591 221 
1969/70 01 735 320 
1972/73 
1975/76 
1978/79 02 24 709 200 
1981/82 04 40 295 210 
1982/83 04 67 805 000 
1983/84 04 65 532 000 
1984/85 05 86 517 000 
1985/86 05 132 002 000 
1986/87 05 150 777 000 

FONTE . Instituto do A~Gcar e do ~lcool - IAA . 
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rlestilaria aut8noma Baia Formosa, que j responsável por mais de 

50% do total produzido . 

A Figura I-5 traz a distribuição das usinas e 

destilarias pelo Estado, assim como os municípios que são 

tipicamente r.anavieiros . 

1. . 7 - A MODERNIZAt:ZSO E A REORGANIZAt:ZSO DO ESPAt:O 

CANAVIEIRO NODESTINO: EXPANSZSO, PROLETARIZAt:ZSO 

E IMPACTOS AMBIENTAIS . 

O processo de produ~ão do espaço j permanente, 

contínuo, nunca concluído. O homem constrói o espaço visando 

sempre atingir determinadas metas num dado momento histórico, 

mas, ao atingi-las, ou antes mesmo de fazê-ln, a própria dinâmica 

evnJutiva da sor.iedade o leva a modificar essas metas programadas 

e à reformulação dos objetivos que deseja atingir~ . 

Há sempre modificaç5es nas metas a alcançar, dai uma 

sensível mudança na tipologia do espaço que se deseja produzir. 

n processo de relação existente entre a sociedade que usa o 

espaço em funç~o dos interesses da classe social dominante ou de 

grupos hegemfinicos dessa classe, j dialjtico, o que faz com que 

haja, de forma r.onstante, uma transformação dos objetivos que se 

deseja atingir,na fisionomia e do conteúdo do espaço produ?.ido~ 0 . 

9 

.S.0 
ANDRADC NFTO, JoaqL1im Corr~ia Xavier de . Or . cit . P - 148 . 
ANDRADE, Manoel Correia de. B2agraFia ecan8mica, 7 . ed . 
Paulo, Editora Atl~s, i98i . p . 21~31 . 



Nos últimos 30 anos, houve uma aceleração do 

c:rescimento da produção açucarejra nordestina, embora, em termos 

absnlt1tos e percentuais, ela tenha sido inferior ao ocorrido na 

região Centro-Sul, que a partir da década de 50 assumiu a posição 

r:le liderança da produção açuc:areira nacional, aumP.ntanrlo a cada 

safra a sua participaç:ão, em termos absolutos e percentuais; 

tanto que, a cota de produção em toneladas para todo o Brasil, 

autorizada pelo IAA para safra 1987/88 foi de 8 599 OlO t., 

r:abP.ndo aos estados do Nordeste OriP.ntal uma quota de, 

aproximadamente, 3 850 000 t, ou, percentualmente, menos de 45X 

de participa~ão na produç~o nacional . 

Essa queda do Nordeste, a nível da produção nacional, 

se intensificou a partir da década de 40, embor<'l a produr;::Jo tenha 

'5e mantido, 

abcsolutos, como 

cu J ti. vada com 

em regra, em constante crescimento em termos 

resultado de uma permanente expansão da área 

cana-de-açúcar e de um processo claro de 

concentração de capital, represi:?ntado, de um lado, pelo r:onstan~ 

alargamento fundiário das usinas, e dP outro, pela diminuiç~n, 

~té a década de 70, do número de usinas em funcionamento . 

O Processo acelerou-se de forma mais acentuada a 

partir da segunda metade da década de 70, quando, em funç~n rlos 

elevados saldos do Fundo Especial de Exportação, o IAA pôde 

desenvolver programas de grande porte, como foram o PLANALSUC:AR e 

n Prngrama de Apoio à Agroindústria Aç:uc:areira, com o objetivo de 



62 

r~cionali7-ar toda essa atividade e tornar a produç~o nacional 

r.ompP.titiva no mercado externo. 

A partir de 1975, as condições do açúrar no mercado 

P.xt~rno não foram nada favoráveis, só que, como o IAA havia 

firmado anteriormente contratos de exportação, isto só foi 

sentido a partir de 1976 . Como nesse período o país atravessou 

uma grave crise, devido à falência do modelo eron8miro 

rtesenvalvimentista, implantado após o golpe militar de 64, o 

GovPrno Federal criou o PROÁLCOOL, que trouxe uma expansão ainda ! 

maior da área cultivada em todo o Brasil e um consideráv~l 

aumento da produção nacional de 'lcool com fins carburantes. 

Com isso, paralelo ao aumento da produção de aç~car, 

qu~ foi quase constante, holtve um notável crescimento da produção 

de álcool anidro e hidratado, basta para isso mostrar que 

enquanto em 1960 a produção de álcool, na Região, foi de 

~B 969 000 litros, em 1980 foi rte 606 934 000 litros já em 1986 

atjngiu a 2 115 242 561 litros . 

Esse crescimento resultoLt num considerável aumento do 

n~mero de destilarias anexas e aut8nomas na Região, tanto que em 

1977 havia 26 destilarias em funcionamento, enquanto em 1986 esse 

n~mero foi de 87, desse total 26 eram aut8nomas . 
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O avanço da produção açucareira e alcooleira trouxe 

como conseqüencia, a consolidação do sistema monocu 1 tor, , 

eliminando as outras culturas , à medida que a cana-de-açúcar ia 

expandindo suas fronteiras em direção ao litoral, ocupando os 

t~buleiros costeiros, e em direção à chamada região do Agreste, 

região que no Nordeste é determinada muito mais por fatores 

sócio-econômicos do que naturais . 

desse avanço foram : 

As principais conseqüências 

1 . A eliminação da pecuária, antes desenvolvida nas áreas das 

usinas e dos fornecedores de cana que dispunham de terras 

ociosas e faziam da mesma uma fonte secundária de recursos; 

2 . Intensificação da concentração fundiária,com o desaparecimento 

de um grande número de pequenas e médias propriedades; a 

anexação dessas propriedades a empresas usineiras, para 

garantir uma racionalização da atividade produtiva e o lucro 

agrícola, fa7-endo com que hoje a maior parte das usinas e 

destilarias tenha uma área superior a das sesmarias do período 

colonial . É r:onveniente ressaltar que, via de regra, os 

grupos econômicos não se limitam apenas ao controle e à 

propriedade de um único estabelecimento, eles quase sempre são 

possuidores de várias usinas ou de uma usina e uma ou várias 

destilarias anexas e/ou autônomas; 

3 . O desaparecimento da cultura de alimentos, feita quase sempre 

pelos agricultores não proprietários, que não -tinham como 

resistir ao avanço da cana; isto fez com que se reduzisse a 

oferta desses alimentos, aumentando consideravelmente os seus 

preços; 
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4 . O desaparecimento, nas relações de trabalho,· do sistema de 

mor~dores, em que o trabalhador vivia na propriedade, dispondo 

de uma pequena área para a~ lavouras de subsistªncia. Hoje, 

os trabalhadores são, em sua maioria, avulsos ou clandestinos, 

são os bóias frias em São Paulo.1..1., ou os clandestinos ou 

trabalhadores de aluguel no Nordeste.t.I:! _ O processo de 

proletarização do trabalhador rural tornou-se mais intenso a · 

partir de 1963, com o Estatuto do Trabalhador Rural que, entre . 

outras vantagens, estendeu ao trabalhador rural as garantias 

dos trabalhadores urbanos; mais tarde, no Governo Castelo 

Branco, a Lei do Sítio intensificou mais ainda esse pror.esso, 

embora até hoje não venha sendo aplicada; 

5 . A quebra no sistema tradicional de relações de trabalho, que 

trouxe uma sensível queda no padrão de vida do trabalhador 

rural; embora tenha passado a perceber um salário nominal mais 

elevado - o salário mínimo da cana-, o trabalhador perdeu uma \ 

série de direitos consagrados pelo costume, que fez cair a sua 

renda real; 

b . O processo de expansão da cana não atingiu apenas o campo, mas-

também as cidades, que, sem poss11 irem a infra-estrutura 

necessária, receberam uma carga populaciona1 com baixo nível 

de renda, bastante superior às suas condições de absorç~o; 

7 . O impacto desse processo sobre o padrão alimentar e o custo de 

.s.e 

vida para a população urbana foi bastante elevado, na medida 

em que esta se viu privada, em função da expansão do 

D' ICAn, MAr- ta rla Com::ejç:ão. ~cttiTll.tl ,-:Ji;:âó e mú::;éoi-i.,:::i. Peti- ópolis , 
Frlitor~ V8zes, 1975 . p . 80-142 . 
SJGAUO .. Lygia . 1.75 clande5ti.nci .5 e e> 5 d.in"'?itcis. SÃo Paulo, 
D11 .::1s Cidarles , .i979. p. 50- 62. 
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latifóndio monocultor, de uma série de prridutos alimentícios 

que eram produzidos na árPa pelos pequenos produt"res, e 

pac;sou a c;er abastecida por 1áreas dist"lntes, provocando uma 

diminuic;:ão na oferta e, logicamente, uma grande amplia~ão nos 

prec;:os; 

A querla na renda do trabalhador da cana se refletiu 

diretamente na sua qualidade de vida e, obviamente, ~a m'dia 

de vida, que é uma das mais baixas do Brasil, comparável a dP. 

paíc;;ee; africanos e asiáticos que ainda etStão numa economia 

basir.amente colonial, 

·pleno século XX. 

já que se tornaram independentes em 

ne grande monta também foi o impacto desse processo 

moderni7-ador e expancionista sobre as condic;:Ões naturais. Ao 

dinamizar a exploraç:ão dos recursos naturais, houve, logicamente, 

modif icac;:ões nas condic;:Õec; ecológicas, uma vez que o processo de 

expansão da cana acarretou na destruic;:ão rápida do que restava da 

mata Atlântica nessa porc;:ão do território nordestino; além disto, 

provocou ainda um grande impacto sobre o ambiente, devido ao 

aumento considerável dos resíduos industriais que são lanc;:ados 

nos diferentes rios da região, acarretando a poluic;:ão de suas 

águas e a mortandade da fauna ictiológica. 

A destruiç:ão da floresta foi feita · de forma 

desordenada, com cada empresa desmatando as áreas que julgava ser 

mais convenientes, sem procurar aproveitar as madeiras de lei, de 

grande valor comercial, sendo praticada, em larga escala, a 
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qu~imada - coivara sem que houvesse um maior aproveitamento 

Pconômico dos recursos disponíveis . O incªndio, que muitas vezes 

se prolongava por vários dias, ,só era contido pelos aceiros 

feitos nos pontos que delimitavam a área a ser aproveitada. 

A cinza resultante da queimada, rica em pot,ssio, era 

dP grande utilidade à cultura, nos primeiros anos após à 

queimada; mas o potássio, bastante sol~vel, era logo dissolvido e 

transportado para os rios pela água das chuvas, fazendo com que 

os solos, bastante silicosos e já de baixa fertilidade, se 

apr~sentassem ainda mais empobrecidos pela queima da matéria 

org~nica e dos microorganismos neles existentes . Com isto, há 

uma queda ainda maior na produtividade agrícola e um 

encarecimento nos custos de produção, devido à necessidade de uso 

dP insumos como os adubos e fertilizantes. 

A este problema juntam-se outros como o da conservaç~o 

da umidade do solo, da menor incidP-ncia de chuvas e ainda o da 

aceleração da erosão nas áreas mais ou menos íngremes. Em clima 

tropical, os solos arenosos ficam bastante expostos ao escoamento 

das águas pluviais, necessitando de uma proteção vegetal para que 

não sejam destruídos pela erosão . 

Com as florestas, as águas das chuvas caíam no solo 

sem provocar maiores impactos, pois encontravam um manto de 

folha5 que absorvia grande parte da umidade, dificultando o seu 

escoamento até as várzeas, ao mesmo tempo em que conservava o 
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-,;olo •Ámido e propir:iava uma maior evaporac;:ão, mantendo 

relativamente constante a umidade do ar . Retirada a cobertura 

vegetal, as ~suas pluviais pa;sam a cair diretamente no solo e 

es~oam rapidamente. A sua velocidade se acelera, pois não 

encontra resistência das raízes ou de um manto de folhas, 

aumentando o seu poder de transporte de materiais . Dai ocorre a 

erosão pluvial e o transporte de sedimentos pelas encostas até os 

vales dos rios . 

Muitos destes sedimentos que se encontram sobre os 

tabuleiros, a altitudes que variam entre os 80 até os 150 m acima 

do nível do mar, são transportados e depositados no próprio leito 

do<:> rios, acarretando o seu entulhamente e o r:onseqüente 

assoreamento, tornando-os cada vez mais rasos, mais largos e mais 

expostos à evaporac;:ão . bs vezes esse processo encharca as 

várzeas de tal forma que elas não mais se prestam à agricultura, 

a não ser que sejam drenadas. Ao mesmo tempo, há um recuo das 

encostas dos tabuleiros à proporc;:ão que vai se tornando mais 

intenso o transporte dos sedimentos . 

Uma outra conseqüência bastante nefasta ao ambiente é 

a poluic;:ão das águas fluvi"iis, provocada pelo lanc;:amento rios 

re~irluos industriais . Não só o vinhoto, que afinal é matéria 

orgânica, mas, sobretudo, da água da lavagem que é extremamente 

poluente . O vinhoto, que no Nordeste é chamado de calda ou 

tiborna, já é hoje utilizado como adubo, ap6s ser depositado em 

lagoas de decantac;:ão; sua utilizac;:ão, porém, é cara, pois o 
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tran~porte para o partirlo de cana, exige um elevado c:uc:;to na 

implantac;ão P na manutenc;ão dos equipamentos, pois se trata de um 

material bastante ácido e ~!tamente corrosivo, atacando o 

encanamento através do qual é esr.oado . Esse encanamento também 

não pode ser fixo, pois tem que haver uma permanente variac;ão dos 

locais de lançamento, onerando ainda mais a sua utilização . 

Sabe-se que o vinhoto pode sP.r também utilizado na 

prciduc;ão de tórtula, servindo, além de adubo, como alimento para 

o gado; várias experiências nec:;se sentido foram feitas em 

Pernambuco pelo químico da Universidade Federal de Pernamhuco 

Osvaldo Lima, 

ju!"tificando o 

industrialização . 

mas ~om resultados pouco satisfa~órios, n:=ío 

emprego de capitais para esse tipo de 

Como conseqUência mais imediata, ap~sar de ser • 

proibido por Lei Federal, o que se vê é que boa parte desse 

resíduo é lanc;:ado nos rios, provocando a putrefac;:ão das suas 

águas, que, além de passarem a exalar um odor bastante 

desagradável e prejudicial às populac;:ões que habitam próximo às 

margens, acarreta a mortandade de peixes e crustáceos, que são a 

fonte de sustento dacs populac;:ões de baixa renda dos centros 

urhanos . 

Esse hábito prejudica também as usinas e destilarias 

situadas a jusante, que passam a não ter acesso a uma água limpa, 

pior ainda, só têm acesso à água de lavagem das máquinas, que é 

extremamente nociva, pois carrega todo o material tóxico 

utilizado no canavial . 



69 

O const"'inte lanç:amento desses resíduos industriais no 

leito dos rios vem provocandp o desaparecimento de várias 

espécies da fauna ictiológia. Autores como Manoel Correia de 

AndradP.~~ e Gi1herto Freyre~ 4 , entre outros, vêm chnmando a 

atenc;:io para este fato, batalhando para que haja uma soluc;:ão 

definitiva que suste esse criminoso processo de poluic;:ão dos 

ri.os; poluic;:ão, porém, de maneira muitas vezes não 

diretamP.nte assumida, conta com o beneplácito das autoridades 

estaduais constituídas, dai continuar sendo feita de forma 

intensa, embora contra ela se levantem expressivos setores da 

opinião pública . 

Em relac;ão à água de lavagem, os produtores afirmam : 

que realizam o seu tratamento antes de novamente lanc;:á-las aos 

rios, mas, na maior parte dos casos, essa informac;:ão carece de 

veracidade; já em relac;:ão ao vinhoto, as lagoas de decantaç:Bo são 

construidas próximas às margens dos rios, e, na estac;ão chuvosa, 

elas têm suas comportas abertas no momento de enchentes, 

transformando assim esse ato criminoso em um "acidente". 

O que se pode concluir é que o Governo, nessa porção 

do Nordeste, assim como no Brasil como um todo, financiou, na 

maior parte das vei!es, a custo zero, esse pror.esso de 

modernizac;:ão industrial e de expansão da cana, contando ora com 

AND~ADF, ManoP.l Con-eia c1e . iC#gric-ultw-a 
S~o Paulo, Livraria Editora Ciências Humanl'ls, 
FREYRF, Gi lbe1-to . Non.-feste, 2 . ed . Rio 
Jns~ Olympio Editora, 19~1 . p . 108~226 . 

e capital i s11u:? . 

1979 . p . 83-100 . 
de Janeiro, 
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rlinheiro público ora com o do saldo das exporta~ões, sob a 

alega~ão de que o desenvolvimento da atividade canavieira era 

socialmente bP.néfico para a pop~lação como um todo; mas o que se 

VP hoje, são os grupos ecônomicos detentores dessa atividade cada 

ve~ mais capitalizados, o Estado e a população cada dia mais 

empobrecidos e as condi~Ões ambientais sendo agredidas a todo 

momento, sem que haja uma tomada efetiva de posiç~o pelas 

autoridades constituídas 

m11nicipal . 

no âmbito 

Hoje, com a f _alência 

Federal, estadual ou 

do PROÁLCOOL as grandes 

pos~ibilidades de extinção do IAA, as dificuldades de exporta~ão 

do açúcar, a crise no mercado interno e os baixos preços da 

tonelada de cana, está se notando um recuo da área cultivada da · 

cana, ainda que estatisticamente de pequena amplitude, mas que 

deixa antever que o processo, que é mais comum nas terrac; dr:is 

fornecedores proprietários; se dará de forma intensa, propiciando 

talvez o avan~o de outras culturas alimentares, como a banana, e 

da própria pecuária; neste ~ltimo caso, o problema social seria 

agravado , pois o número de braços ocupados por essa atividade é 

bem inferior ao ocupado pela cana, 

t~o elevadas taxas de desemprego . 

gerando uma elevação nas já 
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CAPxTULO II 

O PROCESSO ~OLONIAL E A 

IMPLANTAC~O DA CANA-DE-ACúCAR NO 

NORDESTE DO . BRASIL 

2.~ - OS OBJETIVOS E O SENTIDO DA COLONIZAC~O 

iniciada 

A conquista e a ocupa~ão da zona da Mata nordestina, 

a partir da Capitania da Nova Luzitânia, no século 

XVI, pelos portugueses, é apenas um capítulo da ocupa~ão do 

território brasileiro em seu todo, por uma metrópole colonial, 

com o objetivo básico de expropriar os primitivos habitantes e 

abastecer o mercado europeu de produtos tropicais. 

Esse processo-de ocupa~ão, realmente iniciado nos 

fins do século XVI, ocorreu por ocasião da expansão do 

capitalismo comercial, quando o desenvolvimento desta atividade , 

na Europa, levou a um processo de desintegra~ão do antigo modo 
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de produção dominante, o feudal, processo lento em alguns países 

e rápido em outros, mas sempre contínuo . 

Até então, o território brasileiro era habitado por 

nações indígenas que ainda se encontravam no modo de produção da 

comunidade primitiva, tendo a chegada dos europeus, sobretudo 

portugueses e franceses, representado um grande choque para os 

mesmos. Nas tribos, que eram nômades, a produção atendia às 

necessidades ~ínimas, não havendo, portanto, excedentes que 

pudessem ser acumulados, nem a divisão da sociedade em classes; a 

divisão do trabalho era feita levando em consideração apenas a 

idade e o sexo . Os indígenas, até então, só produziam bens de 

uso, sendo forçados a fornecer mercadorias que tivessem valor de 

troca . 

Esse sistema de exploração das riquezas brasileiras, 

sobretudo do pau-brasil, com a fundação de feitorias, teve curta 

duração . A partir do momento em que o pau-brasil começou a ficar 

escasso e se esgotaram as possibilidades de obtenção de altos 

lucros com o comércio das Índias e da costa africana, os 

portugueses partiram para um efetivo processo de povoamento do 

Brasil, garantindo, dessa forma, o direito de posse que lhes fora 

conferido pela bula Inter Coetera e pelo Tratado de Tordesilhas . 

Para que isso ocorresse, transferiram para o Brasil 

um sistema de exploração e administração coloniais, que já havia 

sido utilizado nas ilhas portuguesas do Atlântico, denominado de 
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capitanias hereditárias . Nesse sistema, o Rei delegava a pessoas 
.~ . 

de sua inteira confian~a, 
. 

poderes e deveres, com o objetivo 

expresso de povoar a colônia, 'impedindo assim que outros povos 

europeus, sobretudo franceses, dela se apossassem, estabelecendo 

núcleos de povoamento em terras não habitadas ou habitadas por 

povos considerados selvagens. 

A área em estudo, como se vê na Figura II-1, inclui 

as capitanias hereditárias do Rio Grande, Itamaracá, Nova 

Luzitânia e da Bahia, compreendendo hoje os estados do Rio Grande 

do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. 

A ocupa~ão do Brasil em sua fase inicial, quando 

ainda não haviam sido encontrados minérios, foi totalmente 

voltada para explora~ão dos recursos naturais e para a explora~ão 

agrícola, particularmente para a produ~ão de a~úcar, cuja 

demanda crescia bastante na Europa. 

Mesmo com as dificuldades iniciais, geradas pelo 

desconhecimento, por parte dos portugueses coloniazadores, do 

meio natural brasileiro, da diferen~a entre os períodos das 

esta~ões do ano em rela~ão à Europa, da falta de trabalhadores 

bra~ais, da necessidade de obten~ão de animais de trabalho e de 

' ementes a serem cultivadas, e dos ataques de piratas franceses e 

ingleses, os engenhos tiveram sucesso e cresceram de forma 

rápida; eles, que em 1555, eram apenas cinco, em 1584 já eram 

sessenta e seis e em 1639, por ocasião da conquista holandesa, 
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quando estes fizeram um levantamento detalhado dos engenhos 

existentes na área, já eram cento e quarenta e quatro, sem levar 

em conta os engenhos existente's em Sergipe, que naquela época 

pertencia à Bahia, situados portanto fora da área do domínio 

holandês"·l!5. 

2.2 - OS BANGüÊS NO PERiODO COLONIAL 

Da mesma forma que, inicialmente, a explora~ão pura e 

simples dos recursos naturais existentes, sobretudo do pau-

brasil, e a utiliza~ão do escambo no comércio com os indígenas 

atenderam às necessidade da Metrópole e dos primeiros 

colonizadores, mais tarde, os interesses mercantis da mesma, 

aliados ao crescimento populacional na colônia, ao início da 

excassez dos recursos naturais explorados e aos constantes 

desentendimentos ocorridos com os indígenas, fizeram com que 

houvessem sérios problemas à empresa mercantilista que aqui se 

instalava . Esses problemas geraram a necessidade de obten~ão de 

capitais para financiar a empreitada a~ucareira, principal~ente 

em rela~ão à necessidade de mão-de-obra, que foi suprida com a 

escraviza~ão dos indígenas, pessoalmente permitida pelo rei de 

Portugal~6 , e depois pela importa~ão de escravos africanos, 

predominantemente bantus, oriundos de Angola. 

. 1 . !!5 

. 1. 6 

ANDRADE, Manuel Coi- n:~ia de. ,q tei-i-a e o homem no No1-deste . 
4 . ed . São Paulo, Liv . Ed . d2 Ciãncias Humanas, 1980, p . 55 . 
ANDRADE , Manoel Correia de . A economia perna mbucana no 
s iculo XVI. Recife, Arquivo P~blico Estadual, 1962 . 

p. 7l-8i 
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Com isso, a empresa agrícola que come~ava a ser 

implantada na zona da Mata nordestina, tinha características bem 

diversas da agricultura européia ; na medida em que esta era feita 

por camponeses e se destinava principalmente ao auto 

abastecimento, enquanto aquela necessitava de maci~os 

investimentos de capital e se destinava ao abastecimento de 

mercados de áreas bastante distantes do local onde a mesma se 

processava . 

o capital obtido junto aos cristãos-novos da 

península Ibérica ou da região de Flandes era investido na 

forma~ão de uma complexa infra-estrutura de produ~ão, 

representada pela constru~ão de engenhos, que eram um 

empreendimento agroindustrial, ou, como querem alguns 

historiadores, uma empresa manufatureira~ 7 ,com atividade ao 

mesmo tempo agrícola e industrial; na aquisi~ão de escravos 

nativos ou africanos; na derrubada das florestas; no plantio da 

cana-de-a~úcar; na cultura de mantimentos necessários ao 

abastecimento dos engenhos e no desenvolvimento de um complexo 

sistema de transportes, que tornasse viável a chegada até os 

portos de embarque da produ~ão a~ucareira. 

Com isso, iniciava-se no Novo Mundo uma agricultura 

~ssencialmente capitalista~ª, voltada para o mercado externo, 

.t.7 

"·ª 

SANTIAGO, Theo. A 
Brasil colonial. 

manufat.ur.:::1 
In: LAPf-1, 

e o 
J. R. 

engenho de a~úcar no 

de pradw;:ã.ó e 
i980. p. 38. 

n:.•.,;.d ida.de bra.s i leira. 

FURTADO, CE~lsc1. Fann.,;.u;2ió econâmic.a do 
Paulo, Comp. Editora Nacional, i972. p. 

de Am.ar a 1 . t1ada 
Petrópolis, Vazes, 

Brasil. 
9-i5 

i 1.. ed. São 



78 

desestruturando a evolução natural dos primitivos habitantes 

dessa área . 

Se se considerar o modo de produção capitalista 

clássico, que divide a sociedade em duas classes a dos 

proprietários dos meios de produção e a dos trabalhadores 

assalariados que é tão bem definida no modelo teórico1 ~, ele 

não seria aplicável ao Brasil, onde não havia, de forma 

suficiente, uma mão-de-obra disponível, disposta a vender sua 

força de trabalho; daí partirem os colonizadores portugueses para 

a implantação de uma nova forma de escravismo, formando um novo 

modo de produção, dependente do modo de produção capitalista, o 

do escravismo colonialsº. 

Efetivamente, foi na capitania hereditária da Nova 

Luzitânia, hoje Estado de Pernambuco, onde surgiram os dois 

primeiros núcleos de ocupação desse território - Igarassu/Olinda . 

Daí, o povoamento foi se espraiando em direção ao sul, pelos 

vales dos rios Beberibe e Capibaribe, ocupando, sucessivamente, 

os vales dos rios de porte médio, o Jaboatão/Pirapama, o lpojuca, 

o Sirinhaém, o Una, o Manguaba, o São Miguel, o Coruripe, etc, e 

ao norte, o Goiana , o Paraíba do Norte, o Mamanguape, o Potengi, 

etc. 

.'l. '7' e interessante consultar 
agrdria. Rio de Jansiro, 
S/A, 1968. p . 21-24 
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Como os engenhos, inicialmente, foram construídos nas 

margens dos rios navegáveis de porte médio, foi mais · 

significativo o processo ao sul de Olinda, onde as precipitações 

eram mais intensas, os rios, conseqüentemente, apresentavam um 

maior volume d'água, facilitando a navegação e o escoamento da 

produção açucareira. 

De uma forma geral, a cana-de-açúcar ocupava cada
1 

vale, a partir de Olinda, no sentido litoral-interiorª~; a 

princípi-0, esses vales foram ocupados por indivíduos que se 

dedicavam à exploração e ao tráfico de pau-brasil e de outras 

riquezas naturais; em seguida foram ocupados pelos criadores de 

gado e por pessoas pobres que cultivavam lavouras destinadas ao 

consumo local. Só após é que foram instalados os engenhos de 

açúcar, ora movidos a água ou a tração animal. 

Os engenhos, em sua fase de implantação, 

localizavam-se quase sempre a uma pequena distância da foz dos 

rios, pois os mesmos só eram navegáveis no seu baixo curso; 

somente quando essas terras do baixo curso já estavam totalmente 

ocupadas pela atividade açucareira e havia abundância de animais 

de tração - bois, cavalos, mulas e asnos - é que eles penetraram 

para o interior, passando a ter grande importância para o 

transporte do açúcar neles produzidos, as tropas de eqüinos, 

ANDRADE NETO, Joaquim Con-eia Xavie~r de. ~~ evolw;:â.a 
d-3. ,3g ra i ndú s t ri .3 .:J.<;l..l.C-3. reir a e .3Jcoa1 e ir.a de ,q 1 aga.a s, .3 
p-::u-t ir· d.:.1 déC<.."-lda de 50 < Modt:.':!rn i z.aç:ão e Proletar iazai;:ão do 
Trabalhador Rural>. p. 18-19. 
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mulas e asnos e os carros de boi, que transportavam o produto até 

o porto onde o mesmo era ser embarcado . 

A história da zona da Mata nordestina e, 

praticamente, a história da Região Nordeste, como um todo, se 

confundem com a da atividade a~ucareira, pois o processo de 

ocupa~ão do espa~o foi feito, simultaneamente, com a funda~ão dos 

primeiros engenhos de a~úcar, a partir do século XVI. 

O povoamento correspondeu aos interesses da estrutura 

colonial, que era o de produzir mercadorias com a finalidade de 

atender "à demanda do mercado europeu". No caso, a implanta~ão 

da cultura da cana-de-a~úcar era uma imposi~ão do interesse 

mercantil, que foi facilitado pelas condi~ões edafo-climáticas 

favoráveis a essa cultura e pela presen~a de diversos rios de 

porte médio, que tornavam possível o escoamento da produ~ão até 

os portos de embarque para a Europa . 

Para a agroindústria a~ucareira, como salientou 

Gilberto Freyre, "a água foi o elemento nobre na paisagem do 

Nordeste" 12ª, sendo vital a sua importância para a atividade como 

um todo . 

Os engenhos daquela fase compreendiam dois grandes 

tipos: os engenhos d'água e os movidos a tra~ão animal. Os 

me FREYRE,Gilberto. Nordeste. Coleção de Documentos Brasileiros. 
S~o Paulo, Companhia Ed. Melhoramentos, s.d. Faz numerosos 
estudos sobre a problemática aç~careira no s&culo XVIII . 
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primeiros eram considerados engenhos reais, pois eram os mais 

importantes, podendo ser: copeiros, meeiros e/ou baixeiros, 

conforme a posi~ão de queda da> água na roda; já os engenhos de 

tra~ão animal, também chamados de trapiches, eram menores e 

tinham ainda a desvantagem de precisarem reservar grandes áreas 

para a pastagem dos animais, mas tinham a vantagem de poder moer 

o ano inteiro, não dependendo da água na mesma escala que os 

engenhos reais, que ficavam impossibilitados de produzir o a~úcar 

nos períodos mais secos, quando havia uma sensível queda no 

débito d'água nos principais cursos . Mas o Nordeste conheceu 

todos os tipos de engenho, desde os engenhos d'água até, no 

século XIX, os engenhos a vapor . 

Este empreendimento agroindustrial o engenho 

contribuiu também para que se formasse na colônia uma sociedade 

estruturada de forma bastante rígida, com as classes sociais 

bastante definidas. 

Era uma pirâmide social em cujo vértice aparecia o 

senhor de engenho, misto de agricultor e industrial, com um poder 

político próprio 

encontravam-se os 

das sociedades 

lavradores, que 

patriarcais; abaixo dele 

ora cultivavam terras 

próprias, com direito a 50% do a~úcar produzido, ora cultivavam 

terras dos senhores de engenhos, sem nenhuma garantia e com 

direito apenas a 25% do a~úcar produzido; em seguida vinham os 

foreiros, homens livres que ocupavam as por~ões mais distantes 

dos engenhos, onde cultivavam alimentos e criavam animais, 
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agregando-se ao senhor de engenho, que deles se utilizava nos 

períodos de maior demanda de mão-de-obra. Fora estes havia 

também, sobretudo nos engenhos maiores, outros segmentos de mão-

de-obra assalariada, como feitores, purgadores, mestres de ' 

a~úcar, destiladores de aguardente e capelães; finalmente, na 

base da pirâmide, situavam-se os escravos, inicialmente formados 

pelos indígenas e africanos, e logo após apenas por africanos e 

pelos filhos destes, nascidos no Brasil . Os escravos não tinham 

qualquer direito, nem mesmo os mais elementares, ficando-lhes 

reservados os trabalhos mais duros e difíceis, daí apresentarem, 

além de uma baixa média de vida, uma baixa taxa de reprodu~ão . ; 

Segundo Marx, em toda sociedade, com exce~ão apenas 

das mais primitivas, identificam-se duas classes sociais : uma 

exploradora ou dominante e, sujeita a esta, a explorada ou 

dominada; daí haver nos engenhos a figura do senhor de engenho, 

no ápice da pirâmide social, proprietário de todos os meios de 

produ~ão, de quem emanavam as decisões econômicas, sociais e 

políticas, e os fornecedores da for~a de trabalho, constituída, 

predominantemente, pelos escravos, que contribuíam para o 

enriquecimento da primeira~3 . 

Marx, porém, já em escritos posteriores, admitiu a 

existência de três grandes classes : a burguesia, detentora do 

BOTTDMORE, T. B. {~s elites e a s ocied ... "lde . Rio dE'~ Janeiro, 
Zahar Editores, !965. p . 22 . Sobre o assunto~ interessarite 
t amb é m consultar GRAZIANO DA SILVA, José . ln : Processo t~cnico 
~ r e J.::u;:ãas de trd.balho na. a.gr ic1..1l t1..1r·a . São Paulo, Huc i tec, 
l98i . p , 37-56 . 
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capital; a aristocracia, proprietária de terras, e os 

trabalhadores assalariados, que vendiam a sua força de trabalho 

como único bem de produção que• possuíam; concordando que fora 

esses três grandes grupos havia uma série de subclasses que ora 

se aproximava de um, ora de outro grupos4 . 

Assim, na sociedade açucareira colonial, além dos 

senhores de engenhos, havia proprietários de terra, os 

comerciantes, em sua maioria habitando as cidades portuárias como 

Olinda e Recife, funcionários reais e militares, estes situados 

num estrato mais acima do dos outros trabalhadores . 

Desde a sua instalação, a economia açucareira do 

Nordeste Oriental, como toda economia primária, voltada para a 

exportação, conheceu diferentes períodos de euforia, estabilidade 

e crise, períodos estes gerados pelas oscilações dos preços do 

produto no mercado mundial . 

A grosso modo, pode-se considerar o período que vai 

da sua implanta~ão até a expulsão dos holandeses, como um período 

de euforia, onde os engenhos ocuparam quase todo o espaço da zona 

da Mata e a cultura da cana vivia em constante expansão; após a 

expulsão dos holandeses de Pernambuco, estes se instalaram nas 

Antilhas, onde passaram a produzir em grande quantidade um açúcar 

de melhor qualidade e de menor custo, fazendo com que a produção 

' dessa área perdesse parte do seu mercado europeu; mesmo assim, / 

1.?.
4 Sf1NTOS, Te ot. ôn i c1 dos. Conce ito de e 1 .:..1 sse s oei .a i s. Peti- ópol i ~; , 

Ed ito ra Voz es , 1982 . p. 51-52 . 
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nesse período de crise, houve uma expansão da área da cana-de-

açúcar e um aumento significativo no número de engenhos. 

2.3 - AS TENTATIVAS DE MODERNIZAC~O DA AGROINDÚSTRIA 

No século XIX, nova crise forçaria o Brasil a 

procurar melhorar os padrões da agroindústria açucareira, tanto 

na parte agrícola, com a introdução de novas variedades de cana-

de-açúcar a caiana como na industrial, com a melhoria do 

sistema de fabricação, representado pela implantação dos engenhos 

a vapor e, nos fins do século, dos engenhos centrais e das 

usinas, com maior capacidade de produzirem um açúcar de melhor 

qualidade, dos tipos cristal e demerara. 

Novas perspectivas se abriam para o açúcar 

brasileiro, em conseqüência da elevação da demanda e dos preços 

no mercado europeu, decorrentes da Guerra Napoleônica, que 

acarretou uma total desorganização da produção de açúcar das 

colônias inglesas e espanholas. Mas, com o bloqueio continental 

determinado por Napoleão, houve um crescimento da produção do 

açúcar de beterraba, tendo em vista suprir a ausência do açúcar 

de cana, obtendo esta, no final do bloqueio, a proteção 

governamental em diversos países europeus, o que dava condições 

necessárias para o seu desenvolvimento; assim, num curto período, 

o açúcar de beterraba passou a concorrer com o açúcar de cana no 

mercado consumidor mundial. 
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A partir da segunda metade do século XIX, essa crise, 

que já se esboçava, foi mais agravada ainda com a queda dos 

preços no mercado mundial e a dura concorrência que sofreu do 

açúcar de superior qualidade que era produzido nas Antilhas e na 

Ásia . o fato é que, nas Antilhas, as grandes inovações 

tecnológicas haviam sido introduzidas desde os meados do século 

XIX, fazendo com que o Brasil perdesse a sua capacidade 

competitiva no mercado mundial; se não bastasse este fato, a 

libertação dos escravos nas Antilhas, ao contrário do Brasil que 

ainda mantinha o sistema escravagista, permitiu uma melhoria no 

padrão de qualificação da mão-de-obra, elevando o nível e a 

qualidade de produção frente à brasileira . 

Em 1851, houve a queda da taxa cambial, que agravou 

mais ainda o problema, pois mesmo com os senhores de engenho ' 

passando a receber maior remuneração pelo açúcar exportado, o 

que servia para compensar a queda dos preços desse produto, por 

outro lado, eles também eram importadores de diversas mercadorias 

de consumo e de quase todo o equipamento necessário à produção 

açucareira. 

Naquele momento, era vital a modernização dessa 

atividade para que a mesma pudesse enfrentar a concorrência, mas 

essa modernização exigia grandes investimentos de capital na 

aquisição de equipamentos importados . Como fazê-lo com a queda 

EISENBERG, Peter L. Mode1-niz""1i;:5o i!:iem mud""'tni;:~; a indústria 
A~ucareira de Pernambuco : i848/i9i0 . R . J . Pa z e Terra,1977 . p . 45 
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Além disto, fatores mais essencialmente endógenos, 

como o deslocamento do eixo ecorlômico do país para o Centro-Sul,. 

como uma conseqüência direta do crescimento da produção cafeeira 

nessa área, e a série sucessiva de leis restringindo o uso do 

trabalho escravo, completavam o quadro, levando a atividade 

açucareira nordestina a uma situação verdadeiramente caótica. 

Apesar de toda essa situação, a indústria açucareira 

iniciou o seu processo de modernização para enfrentar não só a 

concorrência da produção antilhana e asiática, 

produção européia de açúcar de beterraba. 

como também da 

O Governo Imperial passou a se preocupar com a 

situação e procurou incentivar a melhoria das atividades 

agrícolas, com a introdução de novas variedades de cana mais 

produtivas e, 

com capacidade 

substituindo 

início então, 

no setor industrial, com a implantação de engenhos 

de produzir o açúcar cristal e demerara, 

o velho sistema de purgação do açúcar mascavo. Tem 

a partir de 1870, a transição do bangüê para o 

engenho central e a usina. 

Essa transição iniciou-se com a introdução dos 

engenhos • vapor, a partir do momento em que a modernização 

passou a ser subsidiada pelo Governo Imperial; mas, mesmo nessas 

condições, poucos foram os senhores de engenho que tiveram 

capital para arcar com as despesas dessa modernização, 
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principalmente num momento em que os custos da importação se 

tornavam insuportáveis, devido à queda da taxa cambial e os 

praças do açúcar não eram compen~adores. 

Os senhores de engenho reclamavam também da 

necessidade de uma urgente melhoria nas condições de transporte, 

que eram arcáicos, insuficientes e em péssimo estado de 

conservação, dificultando bastante o escoamento da produção 

açucareira, fazendo ver, como solução do problema, a necessidade 

da construção de ferrovias . 

2.4 O ESTADO E O PROCESSO DE MODERNIZAC~O 

Nas últimas décadas do século XIX, a necessidade de 

modernização da atividade açucareira 
/ 

tornou-se ainda ~ais 

urgente, provocando o surgimento dos engenhos centrais e das 

usinas, pois os bangüezeiros se conscientizaram de que não tinham 

mais condições de continuar a produzir um artigo de inferior 

qualidade e tendo de competir com a produção das Antilhasª6
. 

Desde 1875, começavam a aparecer nos relat6rios ~ 

oficiais a necessidade da criação de engenhos centraisQ7
. O 

Governo Imperial, consciente da gravidade do problema para a 

economia nacional como um todo e, particularmente, para a da 

f'.\NDRADE, Mimoel Con-eia dr:! . /$rea da sistema cana.vieira. 
p . 67 . 
DI~GUES JóNIOR, Manuel . D bangu§ nas Alagoas; traços da 
influência do sistema econ8mico do engenho de aç~car na vida e 
na cultura regional . Rio de Janeiro, Edição do Instituto do 
Aç~c ar e do dlcool- IAA, 1949 . p . iiO . 
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região, procurou estabelecer uma legislação que subsidiasse e 

protegesse as companhias que se dispusessem a montar engenhos 

centrais, garantindo, inclusive,' juros sobre o capital investido 

nessas instalações, tornando mais atraente a empreitada . 

Através do Decreto nQ 1 875, de 06/11/1875, autorizou 

os governos das províncias a garantirem juros de 7% àquelas 

companhias que se candidatassem à sua construção . O Decreto 

nª 8 357, de 1881, ampliou para 30 000:000$000 <trinta mil contos 

de réis> o auxílio anterior. 

A proposta do engenho central estava baseada na 

separação entre a parte agrícola e a industrial, cabendo esta aos 

engenhos centrais, enquanto aquela ficava sob a responsabilidade 

dos antigos senhores de engenho, que se transformariam em 

fornecedores de cana . Ficava vetado aos engenhos centrais o uso 

de mão-de-obra escrava, o que, na verdade, não é estranho, pois 

já se começava a se sentir mais forte a influência dos 

abolicionistas. 

Para os senhores de engenho essa divisão do trabalho, 

onde o fabrico do açúcar ficava separado do cultivo da cana, se 

apresentava como uma queda no seu padrão social, conseqüentemente 

no seu poder econômico e político, na medida em que perderiam a 

atividade industrial, que era a principal, reduzindo-se à 

condição de fornecedores de cana, posição semelhante a dos · 

antigos lavradores. Temiam ter, por parte dos industriais do 
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açúcar o mesmo tratamento que eles dispensavam aos lavradores, 

que eram bastante espoliados pelos bangüezeiros . 

Apesar dessas dificuldades, foram diversas as 

companhias, tanto nacionais quanto estrangeiras, que pleitearam 

as vantagens oferecidas pelo Governo Imperial para implantação 

dos engenhos centrais em todo o Brasil. O primeiro deles, 

denominado "Quissamã", foi instalado no município de Campos, no 

Rio de Janeiro, em 1872ªª. No Nordeste, os primeiros engenhos 

centrais foram instalados em 1884, em Pernambuco - o Santo 

Inácio, no Cabo, o Firmeza, em Escada, o Cuyambuca, em Água 

Preta, e o Bom Gosto, em Palmares- . Em Alagoas, na última década 

do século XIX, surgiram dois engenhos centrais - o Engenho 

Central dos Srs . Amorim Leão & Cia., em Rio Largo, e o Cansanção 

do Sinimbu, em São Miguel dos Campos 

Sergipe também teve, em 1888, em Riachuelo, o seu 

engenho central, e a Paraíba, no mesmo ano, o engenho central São 

João, enquanto no Rio Grande do Norte não houve a implantação de 

engenhos centrais, pois o processo usineiro só chegou·aí no 

século XX, apesar de terem havido duas tentativas de implantação, 

que fracassaram sem que saíssem do papel . 

Essa idéia dos engenhos centrais consubstanciava uma 

intervenção direta do estado na economia açucareira, na medida em 

que garantia aos investimentos de capital uma taxa de juros de 7% 

Dd: CARL!, C-iilenc1. Evoli.u;::âó do problem"'1 ca.n.=.n··ieiro 
Rio de Janeiro, Irmãos Pongetti Editores, 1942. P. 

-fluminense. 
51. 
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ao ano, e ainda servia cama um estímulo à campanha abolicionista, 

desde que interditava a usa da trabalha escrava . 

Essas fábricas, porém, enfrentavam grandes problemas; 

as senhores de engenho, que controlavam a produção agrícola e 

industrial, estavam acostumados a uma independência ; ao se verem 

privados da atividade industrial, temiam ficar à mercê de 

empresas , muitas vezes de capital estrangeira . Temiam também uma 

passível falência dessas empresas ou que elas viessem a tratá-las 

com desprezo . 

Aliada a esses fatos, passou a haver uma defasagem 

entre a produção agrícola, que foi conservada nos padrões 

tradicionais, e a industrial, modernizada, fazendo surgir vários 

atritos entre os produtores de cana e os produtores de açúcar . 

Um outro grande problema enfrentada pelas engenhos 

centrais era representado pelos senhores de engenho ricos e 

politicamente influentes, possuidores de várias propriedades, que 

alegavam a perniciosidade da separação entre a atividade 

agrícola e a industrial, advogando que o Governo lhes desse 

garantia do capital investido na construção de fábricas modernas 

que seriam par eles construídas em suas propriedades . Esses 

fatos levaram as engenhos centrais a transferir a propriedade de 

suas fábricas às usinas. 
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Outros fatores também contribuíram para o fracasso 

dos engenhos centrais, 

das companhias, em 

entre eles, 

sua maiotia 

a desonestidade por parte 

inglesas; essas companhias 

recebiam as concessões e financiamentos para a constru~ão das 

unidades industriais e nada realizavam, além de não cumprirem 

com os acordos de quotas e pre~os estabelecidos com os 

fornecedores, aliado à campanha que foi efetivada pelos senhores 

de engenho, de quem eram dependentes 

matéria-prima . 

Embora tenham fracassado, 

para o fornecimento da 

os engenhos centrais 

representaram uma grande inova~ão na então combalida economia 

a~ucareira, 

neste setor; 

além de serem um marco na interven~ão do Estado 

pela primeira vez foram tomadas, por parte do 

Estado, medidas concretas que levassem a uma moderniza~ão da 

produ~ão a~ucareira. 

As primeiras usinas foram fundadas antes mesmo dos 

engenhos centrais, fazendo com que essas unidades industriais 

competissem entre si na disputa pela matéria-prima, a cana-de

a~úcar, pelos empréstimos oficiais por parte do Governo Imperial 

e pela garantia de juros sobre o capital empregado. 

As primeiras foram fundadas em Pernambuco, no 

município do Recife, em 1874/75 - a São Francisco da Várzea e a 

São João da Várzea - seguindo a tradi~ão de importância do vale 

do Capibaribe na produ~ão de a~úcar . Eram indústrias com pequena 
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capacidade produtiva, necessitando, em média, três engenhos para 

o fornecimento da matéria-prima, moendo em torno de 200 

toneladas de cana por dia, duranté 150 a 200 dias . 

Em 1877, seria fundada em Pernambuco, no município de 

Escada, a usina Mameluco, e, em 1878, em Sirinhaém, a usina 

Tinoco. Em 1888 foram fundadas as usinas Masauassu e 

Limoeirinho, ambas em Escada, tornando esse município um centro 

de vanguarda da modernização da atividade açucareira e o mais 

importante centro produtor de açúcar cristal da Província de 

Pernambuco . 

Os bangüês, que haviam enfrentado e vencido a luta 

contra os engenhos centrais, não estavam preparados para a luta 

que ora se iniciava . Sofrendo a crise do fator trabalho, gerado 

pelo lento processo abolicionista, e com a queda dos preços do 

açúcar no mercado internacional, não tiveram como disputar com as i 

usinas, que surgiram com modernas técnicas de produ~ão e quase 

independentes do trabalho escravo, embora, ao contrário dos 

engenhos centrais, a elas não fosse vedado o uso da mão-de-obra 

escrava . 

As primeiras décadas do século XX iriam ser cenário 

da luta desigual entre as usinas e os bangüês. As usinas tiveram 

como principais aliadas as estradas de ferro; o transporte da 

cana não podia ser feito em carros de boi, precários e bastante 

lentos, sendo construídas, então, as primeiras ferrovias . As 
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estradas de ferro, cuja construção era reclamada pelos próprios 

senhores de engenho, como necessidade imperiosa de modernização 

no sistema de transporteª~, pdr mais paradoxal que pareça ,, 

trouxeram o fim da estrutura produtiva dos bangüês; encurtando as 

distâncias, permitiam o alargamento fundiário das usinas, ' 

diminuindo o custo de obtenção da cana para as suas moendas, que 

dispunham de maior capacidade de esmagamento, se comparada com a 

matéria-prima ofertada . 

Com o crescimento constante da sua capacidade 

industrial, elas necessitavam cada vez mais de canas e, 

conseqüentemente, de terras, tomando como solução inicial a 

aquisição dos engenhos situados mais próximos às suas terras, 

fazendo acordo com os bangüezeiros para que eles encerrassem o 

seu fabrico de açúcar, em parte ou em sua totalidade, passando a 

lhes fornecer a matéria-prima . 

A consolidação desse domínio só seria possível com a 

extensão de suas ferrovias, que se expandiam por terras 

pertencentes aos senhores de engenho, tornando-os dependentes . 

As ferrovias trouxeram uma verdadeira revolução no 

transporte, tanto da cana, como da produção açucareira, na 

medida em que a sua construção, do Recife em direção ao interior, 

levou a expansão da cana-de-açúcar para o oeste, ao mesmo tempo 

Relatór io apresentado à Assembléi a Le gisl a tiva de Alagoas na 
2ª sessâo i7ª legislat i va pelo Presidente Dr . Antonio Moreir a 
de Barros , Maceió, 1867. 
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em que perdiam importância as tropas de burro e os carros de 

boi, tão tradicionais nessa atividade, e os pequenos portos como 

Goiana, Tamandaré, Barra Grande, ~te . , que perderam a importância 

para os portos maiores, como, Recife, Maceió, Cabedelo e Natal, 

que eram terminais de ferrovias, para onde afluía a produção . 

Com o surgimento das usinas houve também uma 

modernização no cultivo da cana, com a introdução de novas 

variedades e de novas técnicas de produção; até então, 

predominava a cana manteiga, que havia substituído variedades 

como a caiana e a POJ, 

demerara e a barbados . 

elas surgiram quase 

sendo introduzidas variedades como a 

No que concerne às relações de trabalho, 

desvinculadas do trabalho escravo, 

utilizando-se em larga escala o trabalho livre, o que não 

significa que tivessem trazido, de saída, o trabalho assalariado 

puro, o que só se tornou comum nessa área açucareira a partir da 

década de 50 . 

As usinas foram se modernizando e aquelas com maior 

capacidade de produção passaram a utilizar todas as terras 

disponíveis; o crescimento das mesmas, porém, feito de forma 

desordenada, sem o menor planejamento, levou à formação de áreas 

descontínuas em seus domínios, o que acarretou a falência e o 

fechamento de várias dessas unidades industri~is . O que se vê é 

que, ao ladof luta das usinas contra os engenhos centrais e contra 

os bangüês, havia também uma luta entre elas próprias, e as 



menores, com menor disponibilidade de capital, 

engolidas pelas maiores. 

Com a Proclamação da República, 
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passaram a ser 

em 1889, as 

províncias foram transformadas em estados, e os governadores, 

membros em sua maioria dessa classe social dominante, passaram a 

favorecer os usineiros, industriais nacionais, com empréstimos e 

subsídios, incentivando o processo usineiro, em detrimento dos 

engenhos centrais, em sua maioria ligados ao capital 

estrangeiro. Mesmo assim,. o crescimento do número de usinas 

obedecia às condiç:Ões do mercado consumidor internacional e do 

restante do país, pois nos períodos favoráveis, os engenhos 

bangüês se transformavam em meio-aparelhos e estes em pequenas 

usinas; já nos momentos de crise de preç:os e de mercado eram 

várias as pequenas usinas que encerravam suas atividades, daí 

haver, nas primeiras décadas do século XX, 

considerável no número de usinas existentes. 

uma oscilação 

Nos princípios da década de 20, a luta já estava 

totalmente decidida em favor dessas modernas unidades 

industriais, frente aos engenhos centrais e à arcaica estrutura 

dos bangüês; estes porém, apesar da situação caótica em que se 

encontravam, resistiram ainda por muito tempo. A Tabela II-1 

mostra que em 1934 havia na área canavieira no Nordeste 3 296 

bangüês e no Brasil como um todo, eles perfaziam 22 261 unidades 

produtoras. Essa capacidade de resitência dos mesmos iria até os 

meados do século XX, quando encerraram suas atividades no 1 
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Nordeste Oriental, ou se transformaram em engenhos aguardenteiros 

e/ou rapadureiros. 

TABELA II-1 

BANGüÊS EM ATIVIDADE NA ÁREA CANAVIEIRA DO NORDESTE ORIENTAL E NO 

BRASIL E ESTADO 

Rio Grande do Norte 
Paraíba 
Pernambuco 
Alagoas 
Sergipe 

BRASIL EM 1934 

Área Canavieira do Nordeste 
Brasi 1 

FONTE: DÉ CÁRLI, Gileno . O Açúcar na 
Brasil . p.26 

Nº DE BANGüÊS 

333 
978 

1 273 
587 
125 

3 296 
22 261 

Formação Econômica do 

2.5 - A USINA COMANDA A PRODUC~O DO ESPACO E 

ESTRUTURA A SOCIEDADE 

Foi de grande importância para as províncias de 

Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Sergipe o Decreto nc~ 2 687, de 

06/11/1879, que regulamentou a taxa de juros garantida pelo 

Estado àquelas empresas que aplicassem capital para a 

modernizac;:ão da atividade industrial ac;:ucareira, com a 

implantac;:ão dos engenhos centrais. Estes, por uma série de 

fatores já analisados, não deram resultado, porém estava aberto o 

caminho à modernizac;:ão e à conseqüente concentrac;:ão de capital na 

atividade ac;:ucareira, pois, paralelo ao surgimento dos engenhos 
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centrais, surgiram também as usinas, modernas fábricas de 

açúcar, onde estavam mais uma vez reunidas as atividades agrícola 

e industrial. 

Para que se possa entender o processo de 

desenvolvimento da usina no Nordeste açucareiro, deve-se dividi-

lo em quatro fases: a primeira, que se estende de 1880 a 1922, 

quando as usinas se consolidaram e as exportações do açúcar 

produzido por elas ultrapassaram as dos bangüês; a segunda vai de 

1922 a 1933, quando o açúcar e a economia nacional como um todo 

enfrentaram uma grande crise que culminou com a Revolução de 30 e 

com a criação do Instituto do Açúcar e do Álcool; a terceira se 

estende de 1934 a 1950, quando grandes transformações ocorreram,

e a agricultura canavieira ganhou mais importância e se preparou 

para a grande arrancada que ocorreu a partir dos anos 50; e, 

finalmente, a quarta fase, é a que abrange as três últimas 

décadas, quando o processo de modernização, sob os auspícios do 

Estado, trouxe grandes transformações econômicas; essas três 

fases serão objeto de estudo nos capítulos que se seguem. 

O processo usineiro foi 

partir de 1874/75, com a fundação, 

iniciado em Pernambuco a 

no município do Recife, na 

várzea do Capibaribe, das primeiras usinas e, nas décadas 

É importante seguintes de outras usinas e engenhos centrais. 

ressaltar que coube à própria burguesia local a iniciativa desse 

processo, já que as primeiras unidades modernas implantadas 



foram usinas e não engenhos centrais, 

implantação só se iniciaram em 1880. 
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cujas concessões para 

A partir do fracasso dos engenhos centrais, o 

processo usineiro mostrou-se como o mais viável para essa área, 

atendendo melhor à realidade local, demonstrando a inconveniência 

que representava a transferência de outros modelos eKternos, por 

maior sucesso que eles tivessem obtido nas suas áreas de origem. 

Em função das facilidades que eram concedidas, alguns senhores de 

engenho, detentores de maior capital, se associaram e fundaram 

suas próprias usinas, fazendo com que o processo ganhasse uma 

dinamização, que resultou no surgimento em Pernambuco, Alagoas e 

Sergipe de um verdadeiro surto usineiro . 

Eram pequenas usinas que foram implantadas sem 

obedecer a nenhum planejamento regional, fazendo com que, a 

partir da década de 20, a disputa por canas entre elas provocasse 

uma luta acirrada, luta que beneficiou os antigos bangüezeiros 

que passaram a ser fornecedores de cana e que podiam barganhar 

com essas o preço da matéria-prima~º. Esse estado de coisas, 

representado pela desorganização espacial, aliado à establilidade 

dos preços do açúcar no mercado eKterno e à falta de maior 

assistência creditícia, levou os usineiros a uma dependência 

financeira em relação aos comissários de açúcar, fazendo com que ' 

várias usinas encerrassem rapidamente as suas atividades, havendo 

algumas que não chegaram a moer mais de duas safras. 

~0 ANDRADE NETO, Joaquim Correia Xavier de . Op . cit. p . 40-42. 
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Os comissários de açúcar, de quem já haviam sido 

dependentes os bangüezeiros, obf inham nos bancos crédito a juros 

baixos, repassando-o aos 

elevados:m '- . Eles tinham 

produtores 

um grande 

com juros bastante 

poder, de vez que 

monopolizavam a armazenagem e a comercialização do açúcar, 

obtendo elevados ganhos não só nos juros dos empréstimos como 

nas comissões pela comercialização do açúcar e taxas de 

armazenagem; com isso , muitas usinas de menor capital, foram à 

falência, ficando sob o controle desses verdadeiros 

intermediários . 

Se esse período, compreendido entre 1890/1910, foi 

de expansão do processo usineiro, o período seguinte , que vai de 

1910-1930, foi de verdadeira consolidação desse processo, quando 

as usinas grandes e médias se firmaram e os antigos bangüês 

ficaram basicamente restritos às áreas de menor importância . 

Esse período de vinte anos se caracterizou basicamente pela 

sucessão de crises, onde os usineiros estavam sempre recorrendo 

ao Estado para sobrevivência das suas empresas . 

A situação tornou-se caótica no período compreendido 

entre 1924/1929, coincidindo com a grande crise da economia 

nacional como um todo, que culminou com a Revolução de 30 . 

~ ,,_ E ISENBERG, Pe t e r L . Op . c it . , p . 89- 111. 
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A Revolução de 30 trouxe para o setor açucareiro uma 

mudança substancial no caráter da intervenção do Estado nessa 

economia, uma vez que, a partit de 1933, com a criação do IAA. 

essa intervenção assumiu o caráter de planejamento. 

É interessante o fato de que, apesar das constantes 

crises do açúcar, nas primeiras décadas do século houve um 

permanente aumento no número de usinas . A Tabela II-2 mostra que 

em 1910 havia no Nordeste Oriental um total de 115 usinas, em 

1920 eram 142 e em 1933, quando foi criado o Instituto, perfaziam 

176 unidades em funcionamento. 

TABELA II-2 

NORDESTE ORIENTAL 

NÚMEROS DE USINAS E/OU ENGENHOS CENTRAIS 

1910-1933 

ANOS 
ESTADOS 

1910 1920 1933 

Rio Grande do Norte 4 
Paraíba 2 3 7 
Pernambuco 46 54 62 
Alagoas 5 15 23 
Sergipe 62 70 80 

ZONA DA MATA NORDESTINA 115 142 176 

FONTE : Instituto do Açúcar e do ~lcool <IAA> . 
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Só que a política de intervenção do Estado, via 

Instituto, tinha o objetivo de modernizar a produção, o que 

acarretou numa concentração empresarial, levando ao 

desaparecimento dos bangüês e de uma série de pequenas usinas, 

que não tinham como resistir a esse processo . O resultado foi a 

gradual diminuição do número dessas unidades, processo esse mais 

intenso em Sergipe e menos intenso em Alagoas. 

O quadro ocorrido nessa região foi o inverso do que 

se deu no Centro-Sul, onde uma série de condições endógenas e 

exógenas bastante favoráveis, fez com que na mesma o processo 

usineiro se dinamizasse a partir da década de 30 

Com o domínio da usina na produção do espaço, a 

organização da sociedade estruturou-se numa pirâmide, onde os 

bangüezeiros do período anterior foram substituídos pelos 

usineiros ; ao contrário dos senhores de engenho, eles não eram 

pessoas individualizadas e sim acionistas detentores da maior 

parte das ações da empresa . Como se pode ver, passou-se da 

sociedade patriarcal dos bangüês para a sociedade capitalista das 

usinas . 

Abaixo destes se situam os fornecedores de cana, bastante 

diversificados, segundo as diversas categorias, na medida que há 

fornecedores com produção de, aproximadamente, 200 000 

toneladas, enquanto outros produzem menos de 10 toneladas, mas 
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todos foram agrupados numa só categoria pelo Estatuto da Lavoura 

Canavieira, em 1941 . 

Finalmente, na base da pirâmide estão os 

trabalhadores, outra categoria mais diversificada ainda do que a 

anterior, pois é formada por profissionais de nível superior e 

médio, estes sempre foram assalariados, ao lado de trabalhadores 

não qualificados, que formam hoje a grande massa assalariada e 

que sofreu, nos últimos 30 anos, o mais acelerado processo de 

proletarização . 

Se se comparar a estrutura da sociedade no período 

dos engenhos bangüês com o da usinas, vê-se que houve duas 

mudanças significativas, representadas pela tranformação da 

sociedade patriarcal para capitalista, quando os senhores de 

engenho deram o seu lugar aos usineiros no ápice da pirâmide, o 

que significou a perda do controle sobre todo processo 

produtivo e sobre o poder econômico e o político, e o 

desaparecimento dos escravos na base da mesma, sendo substituídos 

pelos trabalhadores, 

vasta . 

uma categoria bem mais ampla, bem mais 
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2.6 A USINA A ESTRUTURA DA PROPRIEDADE DA TERRA 

AS RELACÕES DE TRABALHO E A DEPENDÊNCIA DO 

MERCADO EXTERNO 

2.6.1 A ESTRUTURA DA PROPRIEDADE DA TERRA 

Como a Região do Nordeste Oriental foi ocupada e 

apropriada desde os primórdios do período colonial,ela se 

caracteriza, nas diferentes etapas históricas, por se apresentar 

extremamente concentrada, por não haver, praticamente, a presença 

de terras devolutas . 

Fazendo uma rápida análise histórica sobre a 

~ropriedade da terra no Brasil como um todo, de acordo com as 

diferentes legislações vigentes , vê-se que o primeiro sistema da 

propriedade foi o das sesmarias; elas não concediam aos sesmeiros 

o domínio da terra e sim o direito de explorá-la, mediante o 

pagamento anual de um dízimo à Ordem de Cristo, que era 

proprietária das mesmas . 

As sesmarias eram mais precisamente um sistema de uso 

da terra, que já havia sido utilizado com sucesso em Portugal e 

que perdurou durante todo o período colonial; em função delas, 

houve no Brasil, particularmente nessa região açucareira, a 

formação de um sistema latifundiário . Sendo doadas a uma pessoa, 

era de se prever que, com o tempo, em função das sucessões 

hereditárias, passariam a formar uma série de pequenas 
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propriedades. Isto porém não ocorreu, de vez que os engenhos só 

se desmembravam até um certo limite, limite este que era 

determinado pela sua capacidade ~ndustrial. Este fato também se 

mostrou e se mostra presente com as usinas, com o agravante de 

que estas, com maior capacidade industrial, passaram a anexar às 

suas terras uma série de engenhos, reconstituindo propriedades 

maiores que as sesmarias do período colonial. 

Logo após a Independência do Brasil, o sistema 

de sesmarias foi substituído por outro de pouca duração, de 1822 

a 1850, onde era permitida a apropriação das terras devolutas por 

aqueles que efetivamente as estivessem ocupando; apesar de uma 

aparência mais democrática do que o das sesmarias, ele permitia a 

legalização das terras pelos ricos e poderosos, que expulsavam os 

posseiros pobres que não tinham a menor condição de lutar~ª. 

Esse sistema durou poucos anos, pois com a atração 

dos imigrantes italianos para as lavouras do café, temia-se que 

estes avançassem, mais tarde, em direção ao oeste, ocupando as 

terras devolutas aí existentes, tornando-se proprietários; fato 

que não ocorreria no Nordeste, onde a evolução das rela~ões de 

trabalho se deu unicamente do sistema de escravos para o de 

moradores e desse para o trabalho assalariado. 

ANDRADE, Manoel Correia de. Op. cit. p. 221-230. Sobre o 
assunto é interessante também consultar OLIVEIRA, Francisco 
cl\:0. In: Eh:•gii;l par~~ uma Ft.'e(Ji,lgi5a: SUDENE, Noi-deste. 
planejamento e conflito de classe. Rio de Janeiro, Paz e 
Turra, 1977. p. 32-60. 
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Finalmente, em 1850, através da Lei nº 61 , de 

18/09/1850, foi criado o sistema que susbstituiu a Lei do Direito 

de Posse pela Lei das Terras, 6nde ficou definida a propriedade 

da terra 

uma vez, 

pelo sistema de compra e venda, garantindo assim, mais 

a posse da terra àqueles que eram ricos e poderosos, 

sacramentando de vez a existência, tão perniciosa à economia 

nacional, dos latifúndios . 

No Nordeste açucareiro, a consolidação do processo 

usineiro, a partir da década de 20, levou à expansão das usinas; 

a necessidade de aumentar a produção em função da maior 

capacidade de esmagamento da cana, trazendo uma rápida expansão 

fundiária des~as unidades de fabricação de açúcar. É bem verdade 

que naquele momento, para garantir uma eficiente produção dos 

seus engenhos poderiam ter optado por uma maior racionalização da 

atividade agrícola, mas, como o fator terra era bem menos 

dispendioso, houve a opção pela expansão fundiária . 

De início a necessidade de terras por parte das 

usinas foi suprida pelas terras dos próprios usineiros, em geral 

antigos senhores de engenho, ricos proprietários de grandes 

extensões ainda inexploradas . Mas, como algumas terras eram 

mais distantes das unidades de fabricação e de inferior 

qualidade, resolveram adquirir matéria-prima daqueles senhores de 

engenho que não fabricavam mais o açúcar ou que haviam 

desmontado os seus bangüês . Com isso houve o acirramento de uma 
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disputa entre as usinas e os engenhos que ainda mantinham o 

fabrico do açúcar. 

Bastante beneficiados por uma melhoria no sistema de 

transportes, representado pelas ferrovias, que além de 

possibilitarem o transporte de cana em tempo hábil, reduziam 

consideravelmente os custos de produção, partiram os usineiros 

para eliminação das propriedades concorrentes, inicialmente os 

bangüês e em seguida as usinas menores, utilizando-se para 

efetivação dessa expropriação, de todos os meios de pressão que 

dispunhamsª. 

Forçados a abandonar a agricultura, os bangüezeiros 

passarem a viver nas cidades, enquanto que aqueles que 

conseguiram manter a posse da terra ficaram reduzidos à condição 

de fornecedores de cana, ou arrendaram a mesma, em parcelas, a 

pequenos produtores não proprietários, que as exploravam 

predominantemente com culturas alimentares, pagando um foro em 

dinheiro e/ou em espécie. Este fato fez surgir na zona da Mata 

nordestina uma pequena classe média rural, hoje totalmente 

desaparecida. 

Apesar de toda essa sorte de dificuldades, os 

senhores de engenhos ainda resistiram, através, inicialmente, da 

realização, em 1937, de um congresso de bangüezeiros, e a 

WANDERLEY, M.:J.r ia de Nazai-·eth Baudel. Ca.pi ta.1 e Propr ieda.de 
P'undi.J.rúJ.. Suas articulai;:êi::?s na Economia f.lii;:uc.:i.reira de 
Pern~mbuco Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1979. <Série 
Estudos sobre o Nordeste; v.3). p. 65-80. 
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formação, em Alagoas, de um sindicato de bangüezeiros, e, logo 

após, de uma cooperativa, com a finalidade de capitalizar 

créditos para lavoura canaviei~a nesses estabelecimentos. Como 

sentissem o fim dos bangüês, estrutura de produção arcaica e 

combalida, só lhes restava como saída a modernização através do 

cooperativismo, que não se limitou à obtenção de créditos para o 

custeio da produção, partindo, inclusive, para a montagem de 

usinas; apenas uma, porém, a usina Caeté, tornou-se um fato 

concreto~4 , já que outras tentativas nesse sentido ficaram só no 

papel . 

Não era propriamente uma reação dos bangüês às usinas 

e sim uma reação dos bangüezeiros, que sentiram ser esta a única 

forma de se manterem como produtores de açúcar; portanto, estavam 

se amoldando à nova situação. 

A solidificação do processo usineiro iria provocar, 

sobretudo a partir de 30 , um aumento cada vez maior da produção 

de açúcar de usina em todo o país, crescimento esse que, em via 

de regra, era superior à demanda no mercado interno,num momento 

em que não havia a menor condição para o açúcar brasileiro no 

mercado externo . 

A sede de terras por parte das usinas trouxe, como 

conseqüência, um alargamento fundiário extremo e também a 

incorporação de uma quantidade de terras bem superior ao que 

~4 DI~GUES JóNIOR, Manuel. Op. cit., p. 126 . 
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necessitavam, o que acarretava numa extrema subutilização da 

terra, fato que até hoje é extremamente comum nesta área 

açucareira . 

mais 

O uso da terra passou a ser feito de forma cada vez 

extensivaª~ e a incorporação de usinas menores pelas 

maiores, era, na verdade, um fato comum numa economia em fase de 

expansão, como ·se encontrava a açucareira nesse momento; a grande 

empresa, a usina, que ampliava a sua capacidade produtiva, era, 

naturalmente, favorecida na acumulação de capital, daí ter mais 

condições de disputa na luta pelo mercado e pelo espaço. 

2.6 . 2 - AS RELACÕES DE TRABALHO 

A abolição da escravatura, nos fins do século XIX, 

não significou, de forma nenhuma, o uso do trabalho assalariado, 

passando o trabalhador, a partir desse momento, a garantir a sua 

sobrevivência através da venda da sua força de trabalho, não por 

uma remuneração monetária, pois este percentual era mínimo, P 

sim através de relações como o cambão, a parceria e a condição. 

Essas relações capitalistas de produção, já existiam 

desde o ~eríodo colonial, provocadas de um lado pelo elevado 

preço dos escravos, e de outro pelo aumento, na colônia, de forma 

constante, de uma população livre, sem condições de possuir 

terras, que se agregava aos senhores de engenho, em troca de 

~~ ANDRADE NETO, Joaquim Correia Xavier de. Op. cit., p. 55-57. 
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favores, de dias de servi~o e do abastecimento dos engenhos com 

as chamadas lavouras brancas . 

Por esse sistema, o trabalhador de condição, morador 

ou cambão recebia um pedaço de terra para cultivar, agregado ao 

local de moradia, dando em troca dias de trabalho gratuito aos 

proprietários que variavam de acordo com o tipo, se cambão ou 

condição. Já a parceria era o sistema praticado no período 

colonial pelos lavradores sem terra, que cultivavam a cana-de-

açúcar em terras dos senhores onde essas eram moídas, tendo eles 

o direito a 25% do açúcar produzido . Era uma rela~ão menos comum, 

pois a abundância de mão-de-obra fazia com que os proprietários 

se reservassem o direito de cultivar canas próprias, a não ser 

naquelas áreas onde era necessário o desbravamento com a 

derrubada da mata. 

No Nordeste, a parceria foi bastante comum até pouco 

tempo no Agreste, nas fazendas de gado, onde também já está 

desaparecendo com o processo de moderniza~ão da pecuária, que vem 

trazendo como conseqüência mais grave o "imperialismo do boi". 

Celso Furtado, referido-se aos trabalhadores de condi~ão afirmou 

11 0 status de morador é quase incompatível com o de cidadão" 36
, já 

que estes homens estavam totalmente submetidos à autoridade dos 

proprietários . 

FURTADO, 
Janeiro, 

Ct~ l r.;o. Di .:::i 1 ét i c,,;i do desenvolvimento . 
Fundo de Cultura, 1972 . p . 14! . 

2. ed. Rio de 
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Foi com as usinas, porém, que surgiu realmente o 

trabalho assalariado; sempre ávidas por terras, elas não 

permitiam a formação de sítios, 1 iniciando-se, por conseguinte, a 

proletarização do trabalhador rural . Este processo acentuou-se 

bastante a partir da década de 60, refletindo no crescimento 

urbano das cidades da zona da Mata nordestina, sobretudo dos 

centros urbanos de médio e grande porte, em conseqüência do êxodo 

rural . 

O Estado, até a década de 60, procurou não intervir 

nas relações entre produtores e trabalhadores; quando ele 

regulamentou as relações entre os usineiros e os fornecedores de 

cana, através do Estatuto da Lavoura Canavieira, deu pouca 

atenção à questão, embora fossem reconhecidos alguns direitos 

mínimos aos trabalhadores da área da cana . Quando Getúlio Vargas 

tentou viabilizar a aplicação ao trabalhador do campo, da 

Legislação Trabalhista que havia sido estabelecida no seu governo 

para o trabalhador urbano industrial, deparou-se com uma forte 

oposição, fazendo com que tal projeto não pudesse ser 

concretizado. 

Essa reação dos proprietários rurais pode ser 

explicada pelo fato de que a regulamentação do trabalho no campo 

acarretaria uma total reestruturação do sistema produtivo 

vigente, que se encontrava assentado na existência de reservas de 

força de trabalho, por isso não era permitido aos trabalhadores, 

pelos proprietários rurais, o acesso aos direitos da legislação 



iii 

dos trabalhadores urbanos industriais, como também não era 

permitida a participação dos mesmos no contexto geral da política 

nacional. 

Com a constante expansão da área cultivada, passando 

a cana a assumir realmente um caráter monocultor, houve um 

irreversível processo de empobrecimento do trabalhador rural, que 

passou a ter unicamente a renda monetária, sem nenhum direito à 

complementação do salário, uma vez que o avanço da área cultivada 

significou a perda do sítio, a perda de uma atividade, o roçado, 

que servia de complemento salarial. · Houve, com isto, uma 

redução drástica nos ganhos reais do trabalhador, já que a perda 

não foi compensada nos salários percebidos, que, em em termos de 

poder aquisitivo, eram sempre mais baixos. 

A proletarização do trabalhador rural começou a se 

delinear de forma mais clara nos fins da década de 5037
, embora a 

mesma não tenha sido recebida sem luta por parte dos 

trabalhadores rurais e por aquelas camadas da sociedade mais 

ligadas às forças de esquerda no Nordeste. Por um erro primário, 

porém, parte dessas forças de esquerda não via com bons olhos 

essas relações de trabalho, que considerava resquícios do modo 

de produção feudal, o que é simplesmente uma análise, além de 

absurda, sem embasamento nas teorias marxistas . 

~7 nNDRADE NETO, Joaquim Correia Xavier de . Op. cit., p . 58-59 . 
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Essa luta deu origem, nessa área, ao chamado 

"movimento camponês", mais presente em Pernambuco e na Paraíba . 

Esse movimento, a nível das 1 organizações criadas, assumiu 

basicamente duas expressões: as Ligas Camponesas e os Sindicatos 

Rurais . 

A história das Ligas Camponesas está ligada à luta 

dos foreiros, liderados por forças de esquerda não pertencentes 

ao Partido Comunista Brasileiro, embora a sua origem remonte à 

década de 40, como resultado da ação do mesmo, como o Deputado 

por Pernambuco, Francisco Julião . Reivindicavam, de forma mais 

concreta, a reforma agrária, ficando nacionalmente famoso o 

episódio ocorrido em Pernambuco, no engenho Galiléia, situado no 

município de Vitória de Santo Antão, quando os foreiros 

resistiram e conseguiram vencer a luta pela posse da terra. 

Por sua vez, os sindicatos rurais que se ligavam à 

luta com os trabalhadores rurais, estavam mais atrelados ao 

Partido Comunista e à Igreja, que procurava separar os 

trabalhadores das Ligas Camponesas, tendo maiores reivindicações 

na área trabalhista. Daí haver, por parte do Governo Federal, 

uma tendência ao fortalecimento dos sindicatos rurais, como forma 

de esvaziar a luta pela reforma agrária, culminando com a 

promulgação da Lei nº 4 214, de 02/03/1963, o Estatuto do 

Trabalhador Rural, onde, finalmente, foram regulamentadas as 

relações de trabalho no campo~ª. 

f3obi·· e n 
Correia 

at,;sunt.o, é 
dt::!. ln : t-1 

interessante consultar em ANDRADE, Manoel 
b:!rr.:1 e o homt~m no Nordes te; L .at i túndio e 
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Devido à própria natureza do "Movimento Camponês" e a 

fatores outros, sobretudo o po~er econômico e político dos 

proprietários de terra, o mesmo nasceu dividido; a sua fase de 

maior efervescência, que perdurou até o golpe militar de 64, 

quando as lideranc;:as foram perseguidas e presas e/ou 

assassinadas, limitou-se basicamente aos estados de Pernambuco e 

da Paraíba . 

É importante ressaltar que o desaparecimento dessas 

formas de relac;:ão de trabalho, substituídas pelo assalariamento~ 

não trouxe conseqüências apenas para os trabalhadores da cana, 

mais diretamente envolvidos, e sim para a populac;:ão como um todo . 

Com a diminuic;:ão da oferta de uma série de produtos de 

subsistência, produzidos pelos mesmos e ofertados nas feiras, os 

prec;:os desses produtos subiram de forma vertiginosa , tornando-se 

quase proibitivos para a populac;:ão de baixa renda, residente nas 

áreas urbanas, acarretando uma sensível queda no seu padrão de 

alimentac;:ão . Esse fato é extremamente grave, numa região como o 

Nordeste, onde o nível de alimentac;:ão da populac;:ão, 

historicamente, sempre se situou bem abaixo do mínimo necessário . 

Essa proletarizac;:ão do trabalhador rural, atinge hoje 

níveis alarmantes, trazendo conseqüências bastante nefastas para 

as gerac;:Ões que estão se formando; enquanto isto as forc;:as 

conservadoras, lideradas pela União Democrática Ruralista CUDR>, 

r e forma. agr.ir ia no 81-a s i 1 
c:Jm Pt;.1 rnamb1..1c o . 
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consequiram abortar na Constituite todos os projetos que visassem 

a uma política definida de reforma agrária, num momento em que, 

em quase todo o pais, há um clima de forte tensão social no 

campo, com o assassinato de diversas lideranças sindicais, 

advogados, políticos e representantes da igreja, 

prol da massa trabalhadora . 

que lutam em 

No Nordeste açucareiro essa luta, que existiu nas 

diferentes etapas históricas, é bastante significativa, tanto em 

termos da atuação dos diversos sindicatos rurais, como pelo 

Movimento dos Sem Terra, mais ligados ao Partido dos 

Trabalhadores - PT - e aos setores progressistas da Igreja . 

2.ó . 3 - A DEPENDÊNCIA DO MERCADO EXTERNO 

Desde o início da colonização até os dias atuais, a 

produção de açúcar no Nordeste está quase que inteiramente 

voltada para o mercado internacional, sendo a parte destinada ao 

mercado consumidor interno pouco significativa; sendo assim, o 

comércio do açúcar produzido no Nordeste é bastante dependente 

das condições de demanda e, 

mercado externo . 

conseqüentemente, de preços do 

No século XIX, a concorrência da produção de açúcar 

de cana das Antilhas e de Java, e do açúcar de beterraba da 

Europa, levou a produção brasileira como um todo e a nordestina 

em particular, a uma crise sem precedentes, crise que gerou a 
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intervenção do Estado neste setor, visando à modernização da 

produção, com a introdução dos engenhos centrais e das usinas, 

para que 

mercado . 

a mesma tivesse c6ndições de competitividade no 

As tendências negativas no mercado açucare ira 

internacional, no século XIX, atigiram em cheio a indústria 

açucareira nordestina; além de ser extremamente vulnerável à 

queda de preços, essa situação era agravada por ser a mesma 

dependente em relação à importação de uma série de mercadorias, 

como maquinas, equipamentos, etc . A partir dos meados do século 

XIX, a situação piorou sensivelmente, como conseqüência da queda 

da taxa cambial, que acarretou numa necessidade maior de 

aumentar as divisas, via o comércio internacional. 

Havia, nesse período, uma crescente concorrência 

entre os diferentes produtores mundiais de açúcar pela conquista 

do mercado, com o agravante de que a produção de açúcar de 

beterraba européia contava com a proteção governamental, nos 

diferentes países onde era produzido, e pela falta de condições, 

em termos de qualidade e de custo de produção, para que o produto 

nacional tivesse condições de disputar em igualdade com os 

outros . 

A modernização, mesmo aumentando a produção e a 

produtividade, aumentava em muito os custos de produção para 

aqueles que tentavam manter-se competitivos . 
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Desde 1840, o açúcar de beterraba, que era produzido 

em diferentes países europeus para atender à demanda interna , 

afastou do Brasil e das outras áreas produtoras, o mercado 

consumidor da Europa, com exceção apenas do mercado inglês, que 

foi mantido pelo País até 1879 . A partir daí este mercado passou 

a dar preferência à produção das Antilhas e de Java . 

Para substituir o mercado europeu, o Brasil voltou-se 

para o mercado norte-americano, que 

crescimento, mas onde a sua posição 

se 

era 

encontrava em pleno 

extremamente frágil . 

Visando melhorar as condições de mercado, o Brasil, em 1891 , 

firmou com os EUA um tratado de reciprocidade, tratado este que 

logo após sua assinatura foi estendido, pelos norte-americanos, 

aos demais países exportadores . 

Na verdade , o Brasil não tinha como enfrentar a 

concorrência estrangeira, melhor equipada, no mercado externo ; a 

a única saída para a produção não entrar em colapso total passou 

a ser o abastecimento do mercado interno . 

fortalecimento desse mercado, ainda no século XIX, 

Visando o 

o Governo 

impôs taxas de importação sobre o açúcar estrangeiro, refinado e 

cristalizado, que era consumido no país . Com isso, os produtores ' 

nacionais puderam manter preços elevados para o açúcar branco , 

sofrivelmente refinado, destinado ao abastecimento do mercado 

interno, ao mesmo tempo que o aumento da demanda de aguardente e 
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álcool, embora abaixo das expectativas, se tornava outro motivo 

de esperança para os produtores canavieiros . 

Nos primeiros anos do século XX, a participação 

brasileira no mercado consumidor externo já caíra para 2%, 

restando como única alternativa a proteção do mercado consumidor 

interno . Os produtores do Nordeste Oriental, os maiores 

prejudicados, pois foram perdendo a primazia, como produtores 

nacionais de açúcar, para os do Centro-Sul, para onde havia se 

transferido o eixo econômico e político do país, inicialmente em 

conseqüência do café e, após, da industrialização, e onde se 

localizavam os centros consumidores mais dinâmicos do país . 

Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, a situação 

dos produtores nordestinos se agravou mais ainda; com o 

torpedeamento, por submarinos alemães, de navios brasileiros, 

cessou a navegação de cabotagem que era a única via de comércio 

entre as diferentes regiões do país . Como o açúcar nordestino 

não mais chegava ao Centro-Sul, os produtores desta região 

forçaram o IAA a liberar as suas quotas de produção, para que 

pudessem atender às necessidades da demanda regional . Com isso, 

como será melhor analisado nos capítulos seguintes, o Nordeste, 

já na década de 50, perdeu para esta região, a posição 

hegemônica como produtor nacional de açúcar, provocando uma crise 

sem precedentes na produção regional . 
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Mesmo com o término da guerra, a situação não se 

modificou, ao contrario, agravou-se, pois houve a queda do Estado 

Novo e um relativo esvaziamen~o do IAA, em conseqUªncia de uma 

campanha inteligentemente promovida pelos produtores do Centro

Sul, ligando o Instituto ao período ditatorial que ora findava, 

fazendo com que ao Nordeste ficasse reservado o mercado externo, 

onde a demanda e/ou preços oscilam bastante, e o abastecimento do 

próprio mercado regional, onde os padrões de renda e, 

conseqUentemente, de consumo da popula~ão, são bastante baixos, 

principalmente quando comparados aos do Centro-Sul . 



CAP'Í:TLJLO III 

A CRISE DO SÉCULO XX E A EFETIVA INTERVENC~O 

DO ESTADO NA AGROINDÚSTRIA ACUCAREIRA 
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CAPxTULO I I I 

A· CRISE DO SÉCULO XX E A EFETIVA 

INTERVENC~O DO ESTADO NA 

AGROINDÚSTRIA ACUCAREIRA 

3.~ AS PRIMEIRAS FORMAS DE INTERVENC~O 

Desde a expulsão das holandeses, na século XVII, e a 

conseqüente introdução, por estes, da açúcar nas Antilhas, a 

produ~ão a~ucareira nacional, de qualidade inferior e com um 

custo de produção mais elevado, vinha sofrendo sucessivas crises, 

motivadas por diferentes fatores, tais como a superprodução e a 

retração do mercado externo, trazendo como conseqüªncia uma queda 

no volume exportado e nos pre~os desse produto no mercado. 

i importante ressaltar que essas sucessivas crises 

não eram um ''privilégio" da economia açucareira; elas eram e são, 

até hoje, comuns a quase todos os produtos do setor primário, em 

função da maior instabilidade dos preços no mercado externa, 

provocada, via de regra, pela abertura de novos mercados de 
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produção e/ou por um super dimensionamento destes, se comparadas 

à s nec essidades de consumo . 

A economia açucareira em sua totalidade, necessitava, 

para a sua própria sobrevivência , de uma constante intervenção 

por parte do Estado , na medida em que não suportaria ficar à 

mercê das variações do mercado; por isso, no Brasil, a 

intervenção do Estado neste importante segmento da economia do 

País , é quase tão antiga quanto a própria atividade , muito embora 

esse processo intervencionista tenha se dado de forma mais 

abrangente a partir dos fins do século· XIX . 

A intervenção mais direta iniciou-se com as medidas 

de fomento a instalação de engenhos centrais e usinas. Após a 

Primeira Grande Guerra Mundial, o processo se intensificaria, 

culminando, na década de 30, com a criação do Instituto do Açúcar 

~ do dlcool - IAA - a partir do qual assumiu o caráter de 

planejamento . 

Sabe-se, através da história, que a implantação da 

atividade açucareira foi feita com a finalidade precípua de 

atender à demanda do mercado externo, só que, como se pode 

observar na Tabela III-1, a partir do início do século XX as 

exportações caíram de forma assustadora, justamente np momento em 

que, em toda as áreas de produção, os produtores faziam grandes 

investimentds visando à sua modernização, representada pelas 

usinas . 
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TABELA III-1 

BRASIL 

EXPORTACÕES BRASILEIRAS DE ACúCAR 

(1821 à 1910) 

ANOS TONELADAS ANUAIS VALOR MÉDIO EM LIBRAS 

1821-25 41 174 983 600 
1826-30 54 796 1 369 600 
1831-35 66 716 1 091 500 
1836-40 79 010 1 320 800 
1841-45 87 979 1 264 600 
1846-50 112 830 1 650 600 
1851-55 127 874 1 882 200 
1856-60 98 864 2 445 400 
1861-65 113 551 1 943 600 
1866-70 109 001 1 717 800 
1871-75 169 337 2 353 400 
1876-80 167 761 2 354 600 
1881-85 238 074 2 646 000 
1886-90 147 274 1 537 200 
1891-95 153 333 2 182 800 
1896-1900 113 908 1 288 800 
1901-05 78 284 637 000 
1906-10 51 338 479.600 

FONTE: Instituto do Açúcar e do ~lcool . IAA . 
Ad . MARROQUIM . O Açúcar na Vida Economica do Brasil 

Esta queda no volume e no valor das exportações 

deve ser analisada do ponto de vista externo e interno . 

Externamente, ela resultou de um somatório de fatores 

como o crescimento, na Europa, da produção de açúcar de 

beterraba, surgida no início do século XIX como uma necessidade, 

diante do bloqueio napoleônico, mas que cresceu sob a proteção do 
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Estado nos diferentes países europeus, fazendo com que o Brasil 

perdesse, excetuando-se apenas o mercado inglês, todo esse 

mercado consumidor. 

A situação ficou ainda mais grave pelo fato de que, 

naquele momento, havia no mercado inglês uma forte concorrência 

para o açúcar brasileiro, da produção de outras áreas, como Cuba 

e Java, que, além de produzirem um açúcar de qualidade superior, 

o faziam com um custo de produção bem inferior ao do Brasil, já 

que se encontravam bem melhor aparelhados, quer do ponto de vista 

agrícola quer do industrial. 

Internamente, a crise era um reflexo direto dos 

elevados custos de produção, impossibilitando o Brasil de 

concorrer em condições de igualdade no mercado externo, agravada 

pelas constantes quedas da taxa cambial, o que tornavam quase que 

economicamente inviável qualquer tentativa de modernização; se 

por um lado as quedas da taxa cambial compensavam, em parte, a 

queda no volume e nos preços do açúcar exportado, por outro 

tornavam cada vez mais endividados os produtores, que eram também 

importadores de uma gama de produtos de consumo e de máquinas 

necessárias ao processo de modernização . 

Assim, naquele momento de grave crise, só restava 

como única alternativa de sobrevivência da produção açucareira 

nacional, o abastecimento do mercado interno . Só que este era 

exígua, devido ao baixo poder aquisitivo da população, trazendo 
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como conseqüência imediata a formação de grandes estoques de 

açúcar que serviam como mola propulsara para o declínio ainda 

maior dos preços do produto. 

Um outro fator de agravamento da crise em que se 

encontravam os produtores, era a presença dos comissários, tão 

tradicionais nessa atividade, e que financiavam a produção, 

ainda predominantemente feita pelos engenhos bangüês, ficando, em 

troca, responsáveis pela comercialização da produção e pelo 

abastecimento das necessidades básicas dos produtores. É 

importante ressaltar que a troca do mercado consumidor externo 

pelo interno, foi, particularmente, bastante prejudicial à 

economia açucareira do Nordeste como um todo, sobretudo para 

Pernambuco e Alagoas, onde se concentrava a maior parte da 

produção nacional e se encontravam geograficamente desfavorecidos 

pela distância dos grandes centros nacionais de consumo, - Rio de 

Janeiro e São Paulo. 

O mesmo não ocorreu para os produtores do Centro-Sul, 

sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro, que se viram beneficiados 

por um mercado consumidor em franca ascensão, qualitativa e 

quantitativamente, o que servia de incentivo ao aumento da 

produção local, fazendo com que mais tarde, na década de 50, o 

eixo da produção açucareira nacional para ai se deslocasse. 

A situação do açúcar, em termos de mercado e preços, 

fazia com que os produtores, especialmente os do Nordeste, 
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reivindicassem a int~rvenção do Estado neste setor; por isto, já 

<~m 1911, na IV Conferência Açucareira do Rio de Janeiro, 

sugerida a intervenção do Governo no setor açucareiro. 
j 

foi 

Segundo sugestão feita pelos próprios produtores, 

essa intervenção poderia ser feita de duas maneiras : ou com a 

redução da produção açucareira nacional a níveis compatíveis com 

a demanda do mercado interno, o que seria extremamente inviável, 

na medida em que seria permanente e poderia haver, como houve em 

alguns períodos, mudança no quadro desfavorável do mercado 

externo; ou com a aquisição, pelo Governo, do açúcar excedente, 

que seria por ele exportado, mesmo que a preços gravosos; nesse 

caso o prejuízo seria compensado com a cobrança de uma taxa de 

20% sobre o valor do açúcar consumido internamente. 

Essa segunda proposta, se efetivada, serviria apenas 

para repassar dos produtores para o Governo e desse para o 

mercado consumidor interno, os prejuízos que se acumulavam, 

principalmente quando, na mesma Conferência, foi sugerida a 

fixação de um preço de defesa de Rs . $ 300 <trezentos réis> por 

quilo de açúcar cristal branco, vendido no mercado consumidor 

interno, como preço capaz de estancar a crise . 

Como oportunamente salienta Tamás Szmrecsányi, essa 

medida representaria, na verdade, "uma socialização dos 

prejuízos"s ... , e não chegou a ser posta em prática, devido a uma 

E~ZMRECSÁNYI, T ~ín<~ <.:; . D P 1.ane j a.1r1i:."!n b::J da. .;:igT·o i ndú -:::; t ri a 
(1930- 1975) . S . Paulo,Huci t 2c , i979 . p . i65 . 
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melhoria, ainda nessa década, nas condições de preço no mercado 

externo. Essa melhoria resultou das condições climáticas 

adversas, que reduziram a produção de açúcar de beterraba na 
j 

Europa e mais ainda devido a eclosão da Primeira Grande Guerra 

Mundial, que propiciou por toda a década uma alta nas cotações de 

açúcar no mercado externo, apesar de ainda persistir uma queda 

nos volumes. 

Na segunda década deste século, a única medida 

concreta tomada pelo Estado, de intervenção na agroindústria 

açucareira, foi o Decreto-Lei n~ 10 076, de 19/02/1913, que 

criava estações experimentais, visando uma melhoria na produção 

agrícola . No mesmo ano, foi inaugurada a Estação Experimental de 

Campos, no Rio de Janeiro, que só começou a funcionar cinco anos 

após a sua criação. 

A melhoria nas condições de preço do mercado 

consumidor externo, na década de 10, acarretou um aumento 

considerável da produção nacional de açúcar, em função, 

principalmente, da constante modernização do parque industrial. 

Esse aumento se deu de forma constante, já que a alta dos preços 

no mercado externo permaneceu até a década de 20; nos meados da 

década, uma nova crise iniciou-se, em função da superprodução 

nacional de açúcar, quando houve uma nova retração no mercado 

externo, com a recuperação da produção açucareira européia, e as 

condições do mercado interno, devido a grave crise que o País 

atravessava, extremamente desfavoráveis. 
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Esta situação levou o Governo a tomar uma série de 

medidas, como a Lei n~ 4 456, de 07/01/1922, que criou a Caixa · 

Reguladora do Açúcar, cuja a finalidade era incrementar as 

exportações de açúcar, através de uma propaganda no exterior, e 

fomentar a fabricação de doces, confeitos e chocolates . Para 

fazer face às despesas, era recolhida uma taxa de Rs . $ 020 <vinte 

réis> por saco de açúcar produzido. 

Realmente, não se pode dizer que essa medida 

representava uma intervenção do Estado no setor, mas sim um 

paliativo para a situação de crise, 

nenhuma, os efeitos esperados . 

e não produziu, de forma 

Paralelamente, a nível dos estados produtores, eram 

procuradas outras soluções; em 1926, os podutores de Pernambuco 

partiram para a fundação de um Instituto de Defesa do Açúcar, com 

o apoio do Governo Estadual, com o objetivo básico de intervir na 

oferta do mercado do açúcar, afim de evitar uma queda maior nos 

preços, ao mesmo tempo em que visava também incentivar o uso do 

álcool como combustível . Pela primeira vez começou a se ver no 

álcool, a solução para a superprodução de açúcar. 

Essa iniciativa dos produtores pernambucanos foi 

seguida, em 1927, pelos produtores de Campos, no Rio de Janeiro, 

embora não tenha tido a mesma amplitude . 
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Já em 1928, o Instituto dos Produtores Pernambucanos, 

realizou no Recife, com a participação de produtores de todos os 

demais estados, uma Conferência Interestadual que culminou com a 
! 

formulação de um Plano Geral de Defesa do Açúcar, da Aguardente e 

do Álcool . Nela se pretendia disciplinar a agroindústria 

canavieira em todo o País nos moldes cooperativistas . 

Em função da grave crise econômica nacional que 

eclodiu no ano seguinte, esse plano não chegou a ser posto em 

prática; mais tarde porém serviu de base para a política de 

intervenção do Estado, efetivada a partir da década de 30 . 

No Centro-Sul, na segunda metade da década de 20, 

houve um surto de mosaico que, por mais paradoxal que pareça, 

trouxe um considerável aumento da produção, em virtude da rápida 

superação do problema, através da atuação do Instituto Agronômico 

de Campinas e da Estação Experimental de Campos. Esse fato 

serviu para ampliar a crise de superprodução de açúcar na safra 

1928/29 . 

O Brasil entrou nos anos 30, numa crise econômica sem 

precedentes, agravada no setor açucareiro pela superprodução e 

pela vertiginosa queda nos preços, que levou a economia 

açucareira a uma situação de quase ruína, no momento em que a 

comercialização da produção ainda era totalmente dominada por 

grandes refinadores e por grandes varejistas . Nesse momento, na 

n~gião Nordeste, particularmente em Pernambuco e Alagoas, tinha 
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lugar uma acirrada luta pelo controle da produ~ão, entre os 

senhores de engenho, tradicionais produtores, e os usineiros. 

A crise econômica nacional, refleKo direto da crise 

mundial de 29 e da derrocada do café, trouKe conseqüências para a 

agroindústria canavieira, não apenas em termos de demanda e de 

pre~os, mas também em termos de oferta, na medida em que houve um 

intenso crescimento dessa atividade em São Paulo, beneficiado por 

possuir um maior mercado consumidor. Para os demais estados 

produtores, particularmente para os da área em estudo, a situa~ão 

era crítica, de vez que não tinham como escoar a produ~ão, caso 

São Paulo se tornasse auto-suficiente. 

Este fato só não ocorreu, devido à crise econômica 

nacional que levou o País à Revolu~ão de 30, que trouKe consigo a 

interven~ão do Estado na economia40 , inaugurando uma política 

intervencionista, que se refletiu na sobrevivência da economia 

a~ucareira do Nordeste, como necessidade de manter em equilíbrio 

a estrutura do poder. 

A intervenção do Estado na economia açucareira foi 

exigida pelos próprios produtores de todo o País, às voltas com 

os constantes problemas de superprodu~ão, mercado e pre~os; e 

naquele momento também o a~úcar do Brasil não apresentava custos 

de produ~ão competitivos para concorrer no mercado eKterno e, ao 

contrário dos demais países produtores de a~úcar de cana, a 

40 ANDRADE NETO, Joaquim Correia Xavier de . Op . cit p. 98 . 
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produr;:ão nacional já se voltava sobremaneira para atender à 

demanda do mercado interno. 

As primeiras medidas de intervenr;:ão do Estado foram 

tomadas ainda em 31, logo após a Revolur;:ão, através do Decreto 

n~ 19 717 de 20/02/1931, que procurava acelerar a produr;:ão do 

álcool-motor, acabando assim com as sobras de ar;:úcar . Foi a 

·fórmula encontrada para acabar com os e><c:e'dentes de produr;:ão, 

situados na casa dos 10% do volume total produzido; daí a 

nece5sidade do incremento à produr;:ão de álcool-motor, na ocasião 

em que o álcool produzido no País era basicamente utilizado no 

consumo doméstico ou como matéria-prima em alguns setores 

industriais. Isto siginificava uma pequena demanda, que se 

refletia de forma direta na quase ausência de uma infra-estrutura 

de produr;:ão . 

Para ser utilizado como combustível, o álcool teria 

que ser desidratado, transformado em álcool anidro, o que 

acarretava a inversão de elevadas somas para montar grandes 

destilarias, daí fazer-se necessário a intervenr;:ão direta do 

Estado; além disso, o álcool-motor teria que enfrentar no mercado 

interno a concorrência com a gasolina, que até então era o único 

combustível utilizado no País . 

Por este Decreto, a parti de 01/06/1931, o pagamento 

dos direitos de importar;:ão de gasolina só seriam efetuados após a 

comprovar;:ão, pelo importador, de que havia adquirido álcool 
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nacional e adicionado este à gasolina importada numa propor~ão 

mínima de 5%. Ao mesno tempo tornava obrigatório o uso de 10% de 

álcool nos carburantes para automóveis de propriedade ou a 

servi~o da União, dos estados e dos municípios . 

Para facilitar a montagem e/ou a moderniza~ão de 

destilarias, ficavam os interessados isentos, até 31/03/1032, de 

taxas de importa~ão de todos os equipamentos 

destinados à produ~ão de álcool. Mais tarde, em 12/06/1931, os 

dispositivos contidos no Decreto foram complemantados por uma 

Resolu~ão do Ministério da Agricultura e uma Circular do 

Ministério da Fazenda. 

Fechando essas medidas, houve a Resolu~ão nº 380/31, 

do Ministério da Agricultura, de 04/08/1931, criando a Comissão · 

de Estudos de dlcool Motor - CEAM - e o Decreto nº 20 356, de 

01/09/1931, onde foram estabelecidas as normas técnicas para a 

produção do álcool anidro e onde foi instituído um prêmio de Rs . 

50 :000$000 <cinquenta contos de réis) para a primeira destilaria 

construída no Pais, com a capacidade de produ~ão diária de 15 000 

litros de álcool anidro4
j·. 

Apesar das sérias medidas tomadas, os resultados 

práticos ficaram muito abaixo dos que eram previstos, até o 

surgimento, em 1933, do Instituto do A~úcar e do Álcool. Isso 

pode ser explicado em f un~ão do próprio estágio de 

4 ~ ANDRADE NETO, Joaquim Correia Xavier dD. Op. cit . p. 96. 
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industrialização em que o País se encontrava e, além disso, a 

política de preços adotada era inadequada . 

Paralela a essa política de fomento à produção de 

álcool-motor, o Governo também iniciou uma intervenção no setor 

açucareiro, através do Decreto n~ 20 401, de 15/09/1931, onde 

eram tomadas várias medidas visando a proteção da indústria e da 

comerc:ializai;ão do ai;úcar, favorecendo os usineiros, 

particularmente no Nordeste, na luta que travavam com os senhores 

de engenho pelo controle da produi;ão . 

Esse Decreto procurou dar uma ·solução intermediária 

para harmonizar os diversos interesses dos diferentes segmentos 

na produção e comercializai;ão do açúcar, tendo como maior mérito 

o fato de ter dado um sentido nacional à organizai;ão da produi;ão 

ai;ucareira, pois, até então, falava-se no açúcar do Norte/ 

Nordestei de Campos e de São Paulo~ª . Tornou obrigatório o 

depósito pelas usinas, em armazéns pré-estabelecidos, de 10% da 

produi;ão que fosse destinada ao mercado consumidor interno . Esse 

açúcar depositado serviria de estoque regulador, evitando as 

oscilai;ões constantes nos prei;os . Ficava facultado àqueles 

produtores que não quizessem efetivar o recolhimento, o 

pagamento de uma taxa de Rs. 5$000 (cinco mil réis> por saco de 

ai;úcar produzido para o mercado interno. O montante arrecadado 

seria destinado a cobrir os prejuízos dos produtores que 

41!? Dii CARLI, Gilen<J. Hitória. cc.mtemporâne.:J do a~Úc.:Jr no Br..:.1sil . 
Rio de Janeiro, Edi~io do Instituto do Açúcar e do Alcool, 
.1.940. p. j ,5. 
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houvessem produzido açúcar para exporta~ão, no caso os da região 

Nordeste . 

Além disso, determinou a eKportação de 200 000 

sacas de açúcar, por parte daqueles estados que apresentassem 

excedentes que extrapolassem a quota de 10% de retenção . Na 

prática, essas medidas representavam um subsídio às exportações 

' nordestinas, no momento em que os pre~os do açúcar no mercado 

externo eram extremamente gravosos, e também um incentivo à 

produção do Centro-Sul, beneficiado por possuir um mercado 

consumidor em franco crescimento, quantitativo e qualitativo. 

Isso demonstra que esse Decreto, além de não resolver o problema 

da superprodução, serviu apenas para torná-lo ainda mais grave. 

Em função dele não resolver, de forma nenhuma, o 

problema da superprodução a~ucareira, o Governo Federal baixou o 

Decreto n~ 20 761, de 07/12/1931, três meses após o anterior, 

criando a Comissão de Defesa da Produção de Açúcar - COPA. 

3.2 A COMISS~O DE DEFESA DA PRODUC~O ACúCAREIA - CDP1 

O ano de 1929 pode ser considerado como um marco na 

nova situação da economia açucareira nacional, assim como na 

economia brasileira como um todo . No caso da a~roindústria 

canavieira é quando ela começa a emergir de uma grave crise, 

representada pelo mosaico, que fez com que houvessem avanços 

tecnológicos no setor agrícola e uma melhoria na produtividade 
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agrícola, que já tinha sido antecipada por um mesmo processo no 

setor industrial, com o advento, nos fins do século XIX, das 

usinas. 

A produção de açúcar do Centro-Sul, na década de 20, 

crescera de forma assustadora, haja vista que em 1925, o Rio de 

Janeiro e São Paulo haviam produzido, respectivamente, 861 070 e 

155 348 sacas de 60 kg e em 1929 essa produção subira para 

2 102 019 e 1 113 417 sacas de 60 kg, o que representava, 

percentualmente, um aumento superior a 200%. No Nordeste 

Or.iental, principalmente em Pernambuco e Alagoas, houve também, 

embora em menor escala, um grande aumento da produção de açúcar. 

As condições do mercado externo eram críticas em 

termos de volume e preço, além disso, o mercado interno não 

havia crescido, ao contrário, havia sofrido uma retra~ão devido à 

crise econômica que reduziu o poder aquisitivo da população . 

O problema maior com que o Governo se defrontava era 

com uma produ~ão de 17 125 279 sacas de açúcar de 60 kg, sendo 

9 156 948 produzidos pelas usinas4~, quando o mercado interno, em 

retração, ainda se encontrava assoberbado pelo saldo da safra 

anterior. A situação era mais grave na região Nordeste, já que o 

Centro-Sul tinha próximo de si mercados consumidores em franca 

expansão, fazendo com que várias usinas se transferissem para lá, 

criando problemas econômicos e sociais bastante graves, 

4~ SZMRECSdNYI, Tamás . Op. cit. p . 173-174. 
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principalmente em relai;ão à questão do desemprego, que sempre se 

constituiu num problema crônico do Nordeste. 

A Revolu~ão de 30 acenava com várias mudan~as na 

economia nacional, bastante combalida, e sendo assim não poderia 

deixar de fora o setor agroindustrial canavieiro, às voltas com o 

permanente e crescente problema da superprodui;ão; fazia-se 

necessário a interveni;ão urgente do Estado neste setor da 

economia nacional, um dos mais importantes na gera~ão de 

empregos. 

As primeiras medidas de fomento à produi;ão de álcool ' 

e de tentar frear o crescimento da produ~ão de ai;úcar não deram 

resultados, por isso o Governo sentiu que essa interven~ão tinha 

que ser feita de forma mais enérgica, o que o levou à criai;ão da 

COPA, através de Decreto nº 20 761, de 07/12/1931, com a 

incumbência básica de promover o equilíbrio entre a produção e as 

condições do mercado interno e externo. 

Essa Comissão, bastante ampla, era formada por 

representantes do Governo Federal e por delegados dos principais 

estados produtores; cabia à mesma o estudo da situa~ão 

estatística e comercial do açúcar e dos pre~os correntes no 

mercado interno, para determinar, quando necessário, medidas que 

preservassem o equilíbrio do mesmo, através das exportações de 

a~úcar . Sugeria ainda, ao Governo Federal, medidas necessárias a 

tornar mais eficiente a fiscalizai;ão da produção e da 
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comercialização e assegurar a arrecadação de uma taxa de Rs . 

3$000 <três mil réis) por saca de açúcar produzido pelas usinas, 

taxa esta destinada aos custeies das medidas necessárias à defesa 
J 

da produção. 

As atribuições da COPA foram depois regulamentadas 

pélo Decreto n~ 21 010~ de 01/02/1932, que também atribuiu à 

mesma a incumbência de elaborar o embrião de uma política de 

limitação da produ~ão, tomando por base a capacidade de produ~ão 

de cada usina, em um tempo máximo de moagem de 150 dias, cuidando 

para que, em nenhuma hipótese, elas extrapolassem os limites pre-

fixados. 

A Comissão passou a adquirir todo excedente de 

produção existente, destinando-o à formação de um estoque 

regulador de preços no mercado interno, na medida em que os 

pre~os no Distrito Federal ultrapassassem a quantia de Rs 45$000 

(quarenta e cinco mil réis), por saca de 60 kg de a~úcar cristal, 

fato que realmente acabou acontecendo no início de 1933; o que 

r·estas5e desse execedente seria exportado, mesmo com graves 

prejuízos44 . 

A Comissão reresentava, portanto, além de um marco na 

intervenção governamental na economia a~ucareira, deixando essa 

de ter um caráter meramente assistencialista para assumir uma 

44 TRUDA, LEONARDO . 
Rio de Jan8iro, 
p. 57-63. 

A defesa 
Instituto 

da 
do 

produção 
Açúcar 

açucareira . 3 . ed . 
e do Álcool, 1971. 
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nova orientac;ão, a de planejamento , marcou também o início da 

política de limitac;ão de safra, embora não cumprido. Ressalta-se 

ainda que essa Comissão serviu de embrião ao Instituto do Ac;úcar 

e do Álcool. 

Concomitantemente, o Governo Federal também tomou 

medidas de fomento à produc;ão do álcool, através do Decreto N° 

· 21 201, de 

Agricultura 

24/03/1932, onde autorizava o Ministério da 

a assinar contratos com particulares, concedendo 

incentivos fiscais e tarifários para implantac;ão de destilarias 

de -álcool anidro. Logo após, o Decreto Nª 21 213, de 28/03/1932, 

conferia à CEAM, a atribuic;ão de interferir nos contratos de 

compra e venda de álcool, estabelecendo regras para .a aquisic;ão 

desse combustível pelos importadores de gasolina, assegurando os 

prec;os de venda e a quantidade necessária, proporcional ao 

volume das importações de gasolina . Ainda no mesmo ano foram 

baixados os Decretos nº 21 613, de 12/07/1932 e 21 650, de 

19/07/1932, que também visavam fomentar a produção e o consumo de 

álcool anidro . 

De todas as medidas tomadas merece maior destaque o 

Decreto N..,. 22 152, de 28/11/1932, que, ao mesmo tempo, 

contemplava o ac;úcar e o álcool, limitava a produc;ão ac;ucareira 

em todo o País e criava novos incentivos à produção do álcool 

anidro . 
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Essa limitac;:ão seria feita baseada na média de 

produc;:ão do último qüinqüênio - 1928/29 a 1932/33 -, devendo ser 

fixada para cada usina, meio-aparelho ou engenho bangüê. A 
j 

Tabela 111-2 mostra que os estados de Pernambuco e Alagoas, no 

Nordeste Oriental, e Rio de Janeiro e São Paulo, no Centro-Sul, 

foram os que detiveram as maiores médias qüinqüênais . 

TABELA lII-2 

BRASIL 

MÉDIAS GüINGüENAIS DOS PRINCIPAIS ESTADOS PRODUTORES 

DE ACúCAR 

ESTADO PRODucao DE ACUCAR POR USINA EM SACAS DE 60 Kg 

Pernambuco 3 749 522 

Alagoas 1 054 910 

Sergipe 487 521 

Estado do Rio 1 489 331 

São Paulo 1 281 545 

Minas Gerais 120 019 

Fonte: DÉ CARLI, Gileno. História Contemporânea do A~úcar 
no Brasil . Edic;:ão do Instituto do Ac;:úcar e do 
Álcool, Rio de Janeiro, 1940. p. 28 . 

Essa política de limitação já estava prevista nc 

Decreto de criação da COPA, mas só foi regulamentada neste, 

embora só tenha sido possível ser posta em prática quatro ano~ 

mais tarde, em func;:ão tanto da grande resistência dos produtores, 
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como da dificuldade gerada pela escassez de dados estatísticos. 

Além disso, naquele momento, a Comissão tinha como maior objetivo 

a manutenção dos preços do açúcar no mercado interno e a 
j 

arrecadação da taxa de Rs 3$000 <três mil reis> por saca de 

açúcar produzido pelas usinas. 

Durante a curta vigência desse Decreto, a questão da 

limitação não foi tratada de forma séria, e ele foi substituído 

pelos Decretos n~• 22 789, de 21/06/1933 e 22 981, de 25/07/1933. 

A parte referente à transformação em álcool anidro dos 

exeLedentes de açúcar também não teve aplicação imediata por 

falta de equipamentos industriais, o que só foi resolvido mais 

tarde com as destilarias centrais. Mas houve uma reação nos 

preços do açúcar, em função, principalmente, de uma pequena 

redução na produção de açúcar de usina e da exportação de 750 960 

sacas de açúcar demerara, que reduziram a oferta desse produto no 

mercado, que na safra de 1932/33 foi de 7 994 815 de sacas de 

açúcar. 

Diante dessa situação, o Governo Federal resolveu 

partir para consolidação e aperfeiçoamento desse processo 

intervencionista na economia canavieira como um todo, através da 

fusão da CEAM e da COPA em um único órgão, o Instituto do Açúcar 

e do ~lcool. 

Mesmo criando o IAA, o Governo reconhenceu que a CPDA 

havia atingido suas finalidades básicas, haja vista que havia 
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elevado os preços do açúcar no mercado do Distrito Federal de 

Rs. 35$500 <trinta e cinco mil e quinhentos réis> para Rs. 49$000 

(quarenta e nove mil réis), mas não havia solucionado o problema 
• 

maior que era o da superprodução4~. 

Desde o início de sua atuação, a Comissão adquiriu um 

total de 1 352 140 sacas de açúcar, sendo 660 809 sacas de àçúcar 

cristal, 689 331 de açúcar demerara e e 000 sacas de açúcar 

mascavo, sendo que do total adquirido, 964 696 sacas haviam sido 

produzidos em Pernambuco, 194 925 em Alagoas, 142 129 em Sergipe 

e -50 380 no Estado do Rio de Janeiro. Todas essas operações 

somavam a quantia de Rs. 38 470:010$410 <trinta e oito bilhões, 

quatrocentos e setenta milhões e dez mil e quatrocentos e dez 

contos de réis) 46 . 

Apesar de Pernambuco ter apresentado uma venda bem 

superior a dos demais, ela se situava aquém de. seu• volume de 

produção, ficando com o sacrifício maior das exportações, 

enquanto o Estado do Rio de Janeiro entregava uma pequena parte 

de sua produç5o para a garantia de preços de sua safra. Fato que 

contribuiu para expansão da produção do Centro-Sul, em detrimento 

da do Nordeste. 

Mesmo assim, os produtores de Campos,. através do 

Memorial Fluminense, em 1933, reivindicavam à Comissão não só a 

retenção de parte de sua produção nas mãos dos próprios 

D~ CARL!, Gileno. Op. cit. p. 35. 
Dt. CARL!, Gileno. Op. cit. p. 35-37. 
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produtores, como defendiam que o preço de Rs . 45$000 (quarenta e 

cinco mil réis> por saca de açúcar cristal no Distrito Federal, 

não fosse o preço máximo e sim o mínimo. 
j 

Com a instalação do IAA, a COPA e a CEAM encerraram 

as suas atividades, sendo importante ressaltar que desde a sua 

instalação, a Comissão de Defesa em nenhum momento sobrecarregou 

o Tesouro Nacional, tanto que havia um saldo a seu favor, 

repassado para o Instituto, no valor de Rs . 11 001 : 135$696 <onze 

bilhões, um milhão e cento e trinta e cinco mil e seiscentos e 

noventa e seis contos de réis>, além de um estoque próprio de 

açúcar de 84 536 sacas . 

3.3 O INSTITUTO DO ACúCAR E DO ~LCOOL E 

A POLf TICA DE LIMITAC~O DE PRODUC~O 

O Instituto do Açúcar e do - Álcool IAA - foi criado 

pelo Decreto n~ 22 789, de 01/06/1933, co~ a incumbªncia de 

dirigir, fomentar e controlar a economia canavieira em todo o 

País . A intervenção yovernamental, que até então tinha um 

caráter provisório, agindo nos momentos de maiores crises, passou 

a ser permanente, assumindo de uma vez o caráter de planejamento, 

já iniciado com a COPA . 

Vale ressaltar que o anteprojeto do Decreto de 

cr.iação do IAA era bem mais complexo e abrangente~7 , sobretudo no 

47 SZ MREc saNYI, Tam6s . Op . cit. p . 179 . 
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que diz respeito à limitação da produção açucareira . Ele previa 

uma menor representação dos produtores naquele órgão da política 

açucareira, o que acarretaria num controle mais amplo e mais 

eficaz por parte do Governo, que sofreria menores pressões dos 

diversos interesses das classes produtoras, cada uma procurando 

usufruir de maiores vantagens . 

Ao criar o IAA, o Governo reconhencia o papel 

exercido pela COPA no controle e elevação dos preços do açúcar no 

mercado interno, mas o mesmo não aconteceu em relação ao controle 

da superprodução. Este fato ficou bem claro na própria exposição 

de motivos apresentada pelo Ministro da Agricultura ao Presidente 

Getúlio Vargas, na ocasião do encaminhamento do projeto final; 

entre outros aspectos ele salientou o caráter abrangente do 

mesmo, a partir do acatamento de sugestões diversas dos 

produtores de açúcar de todo o País, e a necessidade premente de 

estabelecer um equilíbrio entre as safras anuais de cana-de

açúcar e o consumo do produto, apresentando como solução o desvio 

de parte da matéria-prima para a produção de álcool-motor . 

Com o IAA, passou-se também a incentivar a 

modernização do parque açucareiro, com a finalidade de reduzir os 

custos de produ~ão, o que tornaria o açúcar brasileiro 

competitivo no mercado externo . Esse fato representou o golpe de 

misericórdia na estrutura dos engenhos bangüês, embora esses 

ainda resistissem por mais de três décadas, na área em estudo, 

onde, até a década atual, se encontravam engenhos rapadureiros em 
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estados como Rio Grande do Norte, onde a produção açucareira era 

economicamente pouco eKpressiva . 

O Instituto só assumiu forma definitiva com o Decreto 

n" 22 981, de 25/07/1933, através do qual foram regulamentadas 

suas atribuições, modificando, em parte, o Decreto de sua 

cria~ão. Em linhas gerais, ele passou a ter como objetivos 

basices, o de assegurar, através de uma política de limitação de 

safras, o equilíbrio entre a produção e o consumo do açúcar, 

fomentar a produção de álcool anidro, mediante a instalação de 

destilarias centrais, e incentivar a instalação e/ou 

modernização de destilarias, pelos segmentos diretamente 

envolvido~. além de estimular a fabricação de álcool carburante 

durante todo o ano, com a utilização de quaisquer outras 

materias-primas; fato que não ocorreu, em função da própria 

necessidade de solucionar o problema maior que era o da 

superprodu~ão açucareira. 

Ficou de forma bastante clara que o IAA deveria 

participar mais diretamente da produção de álcool carburante do 

que da de açúcar, onde sua participação seria muito mais de 

caráter normativo, tomando todas as medidas necessárias ao 

equilíbrio da oferta e da demanda no mercado interno. 

A estrutura administrativa era composta por uma 

Comissão EKecutiva, formada de oito membros indicados pelo 

Governo Federal, de onde saíam o Presidente e o Vice-Presidente; 
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um Conselho Consultivo; Comissões Estaduais, compostas por 

membros indicados pelo Governo, usineiros e plantadores; uma 

Contador ia""·l"I, diretamente vinculada à Presidência do órgão, 
j 

cabendo-lhe executar a fiscalização da produção; além de uma 

Secretaria, uma Secção Técnica e seis Delegacias Regionais, 

situadas nas capitais dos estados maiores produtores - Recife, 

Maceió, Aracaju, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo . 

Para se chegar ao tão desejado equilíbrio entre a 

oferta e a demanda no mercado interno, poderia ser retirada parte 

da produção, destinando-a à exportação e/ou à transformação em 

álcool carburante . Essa medida foi bastante prejudicial aos 

produtores nordestinos, que viram no IAA a salvação da 

agroindústria canavieira regional, e beneficiava aos do 

Centro-Sul; pois aos nordestinos, desfavorecidos por possuírem um 

pequeno mercado consumidor e por estarem distantes dos 

grandes centros de consumo, caberiam as quotas de sacrifício de 

exportação . 

Havia muitas semelhanças entre esse órgão e a COPA, 

em suas funções, pois foi mantida a taxa de Rs. 3$000 <tres mil 

réis) por saca de açúcar cristal produzido pelas usinas e, ao 

mesmo tempo, criada a taxa de Rs. 1$500 <mil e quinhentos réis> 

por saca de açúcar bruto produzido pelos engenhos, sendo que 

esta, em função da pressão dos bangüezeiros, teve curta duração . 

49 ANDRADE NETO, Joaquim Correia Xa vi er d e . Op . cit. p . 99 . 
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Essas taxas teriam uma aplicação mais ampla, pois 

seriam utilizadas como garantia para os eventuais prejuízos nas 

operações de compra e venda do açúcar, na aquisição de 

destilarias de álcool anidro, em empréstimos, mediante a 

apresentação de garantias, aos usineiros que se propusessem a 

montar destilarias de álcool anidro, na destribuição de 

bonificações aos usineiros produtores de álcool anidro, para 

auxiliar as cooperativas ou sindicatos de usineiros que se 

fundassem, na instalação de refinarias centrais de açúcar e 

ainda, intervir, sempre que necessário, para a normalização do 

preço. do açúcar no mercado interno49 . 

Coube ainda ao Instituto a fixação d6s preços de 

álcool anidro e a limitação da safra de açúcar, embora isso se 

baseass e em dois critérios falhas : primeiro, a capacidade 

industrial das usinas, quando não havia nenhum levantamento 

c-?statístico, e segundo, a área das lavouras canavieiras 

existente, tomando por base o rendimento por hectare, quando este 

é extremamente variável até mesmo em escala local . Essas medidas 

não eram exequíveis, o que fez com que fosse baixado o Decreto nº 

22 981, de 25/07/1933, onde foi definitivamente regulamentada as 

fum;:ões do IAA . 

Em relação ao Decreto anterior , alguns aspectos foram 

revogados e outros foram introduzidos; foi revogada a taxa por 

s aca de açúcar bruto <Rs . 1$500), transformada num compromisso 

4~ D~ CARL!, Gi l eno . Op. ci t. p . 3 9 . 
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dos produtores, com o IAA, de assistência financeira, em troca 

desse pagamento . Essa situação agradou bastante aos bangüezeiros 

do Nordeste, principalmente de Pernambuco e Alagoas, de maior 
j 

r·epresentividade e que Já vinham se negando a pagar a mesma, 

preferindo entregar a produção nas mãos dos comissários de Recife 

~ Maceió, que especulavam bastante com os preços . 

A taxa cobrada por saca de açúcar produzido pelas 

usinas CRs. 3$000), além de ter mantido todas as destinações 

anteriores, servia ainda para a distribuição de bônus aos 

produtores de álcool anidro, de maneira geral, e para cobrir 

possíveis diferenças entre o preço de compra e de venda do 

álcool, realizada pelo Instituto . 

Ficou terminantemente proibida a montagem de novas 

usinas, meio-aparelhos e engenhos em todo o território nacional, 

sem a aprovação do IAA . Essa medida reforçava uma outra, do 

Governo Federal, relativa à proibição da importação de maquinaria 

ou similares para todas as indústrias manufatureiras que fossem 

consideradas com produção excessiva, nas quais se encontrava, 

~ntre outras, a açucareira . 

A questão referente à limitação da produção, passou a 

ter uma nova versão, tomando por base a média de produção do 

último qüinqüênio - da safra 1928/29 a 1932/33 Já que a safra 

de 1933/34 praticamente se iniciara no Centro-Sul; além disso, 
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levava também em considerac;:ão os estoques de ac;:úcar por ventura 

existentes em todo o País e as estimativas das próximas safras. 

Qualquer aumento ou reduc;:ão nas quotas de produc;:ão 

seria igual para todas as usinas situadas num mesmo Estado 

produtor. Qualquer produc;:ão acima da quota autorizada estava 

su}eita a confisco, sem que o produtor tivesse direito à 

indenizac;:ão; e a reduc;:ão da produc;:ão de uma usina abaixo da 

quota, poderia ser compensada por outras do mesmo Estado, com 

prévia autorizac;:ão da Instituto e sem extrapolar o limite geral 

previamente estabelecido para o Estado. Assim, as quotas estavam 

mais diretamente ligadas aos estados produtores do que às 

unidades produtoras, como forma de tentar reverter a tendência de 

deslocamento do eixo da produc;:ão para o Centro-Sul . 

A dotac;:ão de 

maiores programas do IAA, 

fomento à produc;:ão de 

recursos para o financiamento dos dois 

a Defesa da Produc;:ão do Ac;:úcar e o 

álcool carburante, provinha da taxa 

arrecadada por saca de ac;:úcar cristal produzido pelas usinas, 

Rs. 3$000, da taxa de Rs. $002 (dois réis> cobrada por cada litro 

de gasolina importada e do lucro obtido nas bombas de álcool

motor instaladas na cidade do Rio de Janeiroeº . 

Em 1933, o Instituto fez um levantamento das 

perspectivas da safra de 1933/34, chegando a conclusão de que, 

caso se mantivesse o mesmo consumo registrado no ano anterior, 

"º SZMRECS~NYI, Tamás. Op . cit. p. 185-186 . 
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haveria um excedente de 600 000 sacas de açúcar de 60 kg. A 

medida tomada para sanear o mercado, que ainda contava com um 

estoque de açúcar, sobretudo demerara, depositado em Maceió e que 
' 

n~o havia sido exportado devido aos preços muito baixos no 

mercado livre europeu, a solução encontrada foi a exportação por 

consignação, o que seria feito na ocasião em que os preços 

estivessem menos aviltantes. 

Em relação ao excedente previsto na safra de 1933/34, 

determinou a aquisição desse volume para a exportação, sob a 

forma de açúcar demerara, junto aos produtores de Pernambuco e 

Alagoas, que mais uma vez tinham que arcar com os prejuízos das 

exportações, enquanto os do Centro-Sul continuavam a receber os 

maiores benefícios. 

Na ocasião, o comércio do açúcar, em Pernambuco e 

Alagoas, vivia um estado de total indisciplina, não havendo o 

menor controle sobre as exportações; atendendo a uma 

solicitação do próprio Sindicato dos Usineiros de Pernambuco, o 

Interventor Federal estabeleceu uma série de normas subordinando 

as exportações ao Sindicato. 

O que não era admissível é que sempre os prejuízos 

das exportações coubessem exclusivamente aos dois estados. 

O açúcar adquirido pelo Instituto para exportação era pago ao 

preço mínimo do açúcar cristal, Rs. 33$000 <trinta e três mil 

réis), dele se deduzia a taxa de 10% referente a diferença 
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normalmente computada entre o demerara e o açúcar cristal . 

Finalmente, o preço líquido por saca, era de Rs. 29$000 <vinte e 

nove mil réis>, o que era um real sacrifício para os produtores 
1 

destes dois estados, que reivindicavam reparti-lo 

proporcionalmente entre todos os estados produtores, exceto, 

Minas Gerais e São Paulo, que, como importadores, já davam a 

sua quota de sacrifício na taxa de Rs . 3$000 <três mil réis) 

por saca de açúcar de usina . 

Os produtores pernambucanos e alagoanos, que já 

haviam tido prejuízos na aquisição, pelo IAA, de respectivamente, 

300 000 e 80 000 sacas de açúcar, reivindicavam que, como os 

outros estados não aceitariam esse sacrifício, o restante do 

açúcar adquirido para completar o excedente estimado, fosse pago 

ao preço normal de mercado do açúcar cristal, deduzindo a taxa de 

10%. Como haveria prejuízo, em função das péssimas condições do 

mercado externo, e?se seria coberto pelo Fundo de Defesa, o que 

s ignificava ser repartido entre todos os produtores . 

O poder de fiscalização da produção foi bastante 

reforçado pelo Decreto nº 23 644, de 29/12/1933, através do qual 

tornava-se obrigatório o registro de todas as fábricas de açúcar, 

álcool e aguardente . Ao mesmo tempo, o Decreto disciplinou a 

circulação do açúcar em todo o País e fomentou o consumo de 

álcool carburante . Mas esse fomento à produção e ao consumo de 

álcool anidro poderia dar resultados a longo prazo, enquanto a 
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curto prazo o quadro visível ainda era de uma superprodução~~. 

fato que tornava ur~ente a tomada de medidas radicais que 

revertessem o mesmo, através da limitação da produção, caso 

contrário poderia haver colapso na comercialização do açúcar no 

mercado interno . 

O maior problema para efetivação dessa política , 

residia na grande produção clandestina de açúcar que era lançada 

rro mercado anualmente, o que já havia sido amplamente denunciado 

no Memorial Paulista, elaborado por esses produtores para o 

Instituto~e. O açúcar clandestino, resultado da proliferação de 

pequenos engenhos cuja a produção era incontrolável, levaria os 

preços a uma situação absolutamente caótica . 

Aí se evidencia uma faca de dois gumes; pois, se de 

um lado a defesa dessas unidades era injusta, em função delas 

produzirem, sem limites pré-fixados, um açúcar de inferior 

qualidade, de baixo preço, para concorrer com outro de melhor 

qualidade e de preço mais alto, do outro, ao combatê-las se 

estaria favorecendo a concentração de capital nessa atividade , 

onde já haveria uma tendência natural de desaparecimento do 

pequeno produtor , Não era possível deixar de levar em conta uma 

produção obtida em mais de 50 000 unidades que produziam o açúcar 

bruto consumido pela população de baixa renda, por ter um preço 

inferior em 30% ao do açúcar cristal . 

TRUDn , Leon ardo . 
Dci CARL ! , Gilen o . 

Op. c i t. p . 178-187 . 
Op . cit . p . 52 . 

Se o poder aquisitivo do 
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mercado consumidor não fosse tão baixo o problema não existiria; 

pois não haveria mercado para essa produção. 

Estava formado o dilema : como o Instituto poderia 

harmonizar as necessidades de limitação da produção sem o 

aniquilamento dessa significativa parcela de pequenos produtores 

que detinha um mercado garantido na população de baixo poder 

aquisitivo? É importante lembrar que o IAA surgiu com a 

finalidade de promover a modernização industrial na produção de 

açúcar, daí poderia incentivar todo engenho bangüê que quizesse 

transformar-se em 

turbinador>, 

concedidos. 

com 

pequena usina <meio-aparelho ou engenho 

a imposição dos limites que lhes eram 

Essa solução só serviria para ampliar ainda 

mais o problema da superprodução do açú~ar de usina, além de 

outros fatore5 bastante adversos, como o baixo poder aquisitivo 

de uma significativa parcela da população brasileira que consumia 

o açúcar bruto em função dos preços mais baixos, o elevado custo 

de transformação de bangüê em meio-aparelho e a tão premente 

questão da necessidade de limitação da produção. O que era 

exequível naquele momento era o cadastramento de todas essas 

unidades e, 

clandestina . 

após, a imposição de limites, impedindo a produção 

No conjunto, a proposta do Memorial Paulista era 

~xtremamente falha, sendo benéfica apenas para São Paulo . Tomava 
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por base a capacidade das moendas multiplicada por 150 dias de 

funcionamento e pelo coeficiente 10; com isso a limita~ão de São 

Paulo seria de 3 577 750 sacas em vez de 2 071 439 sacas, que 
l 

era, at~ então, o limite oficial para o mesmo~~ . Pela fórmula, a 

limita~ão da produ~ão nacional passaria a ser de 24 853 750 sacas 

de a~úcar de üsina de 60 kg, o que serviria apenas para aumentar 

os problemas da superprodu~ão . 

Mesmo assim, a fórmula paulista, com algumas ' 

altera~ões, foi a adotada pelo IAA para a definição dos critérios 

concernentes à limitação da produção . Decidiu que a produção de 

cada unidade ficava limitada pela capacidade de suas moendas, 
/ 

multiplicado por um número de dias fixados anualmente pelo 

Instituto, de acordo com as necessidades do mercado interno e dos 

estoques existentes, e admitindo-se como percentagem, 100 quilos 

de açúcar - ou 95 ou 90 kg - por tonelada de cana. Apesar de 

bastante controvertida essa fórmula, apresentada pela Comissão 

Executiva do IAA, foi a vitoriosa, sendo oficialmente baixada 

pela Resolu~ão de 20/03/1934 . 

Pela Tabela III-3 observa-se que nessa limitação, 

feita a princípio provisoriamente, 37,2% do total da produção 

foram atribuídos aos estados produtores do Centro-Sul, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo; enquanto 6218% foram 

atribuídos aos do Norte/Nordeste . É interessante ressaltar que 

Pernambuco tinha, individualmente, uma quota superior à soma da 

~~D& CARLI, Gi l e no . Op . c it . p . 53- 54 . 
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quota dos estados do Centro-Sul, e que São Paulo, cuja produção 

vinha crescendo de forma acelerada, já assumia a posição de 

segundo maior produtor nacional, suplantando o Estado do Rio de 

Janeiro . 

TABELA III-3 

BRASIL 

PRIMEIROS LIMITES DE PRODucao DO ACúCAR DE USINA NO BRASIL 

LIMITES DE PRoDucao DATA DA RESOLucao 
ESTADOS 

Sacas DO IAA 

Pará, Maranhão, Ceará 
e Rio Grande do Norte 54 443 0,4 24/09/1935 

Paraíba 225 912 1,9 24/09/1935 

Pernambuco 4 540 193 37,6 11/03/1936 

Alagoas 1 301 928 11,0 23/12/1935 

Sergipe 721 519 6,1 01/10/1935 

Bahia 685 101 5,8 16/09/1935 

Minas Gerais 339 599 2,9 09/07/1935 

Rio de Janeiro 2 000 137 16,9 11/07/1935 

São Paulo 2 067 863 17,4 11/07/1935 

TOTAL 11 846 695 100,0 

FONTES : Instituto do Ac;úcar e do Álcool <IAA> . DÉ CARLI,1940 . p . 73 

Observa-se também, na referida tabela, que a 

limitac;ão total da produção açucareira nacional atingiu 

11 846 695 sacas de açúcar de 60 kg, superando a demanda do 
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mercado interno, não equacionando a questão da superprodução, 

mai5 agravada ainda pelo fato de que essa limitação referia-se 

apenas à produção de açúcar das usinas, num momento em que ainda 

era bastante representativa - em torno de 40% do açúcar produzido 

no País a produção dos engenhos bangüês e similares. 

Justamente era essa parcela da produção que agravava a situação 

de instabilidade de preços no mercado interno, e era justamente 

no Nordeste onde se concentrava a maior parcela do mercado de 

baixo poder aquisitivo . 

Em diversos estados do Nordeste, como o Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba e Bahia, e no Centro-Sul, Minas Gerais, 

as pequenas unidades eram responsáveis pela mais significativa 

parcela da produção . Isso fez com que a intervenção do Estado na 

agroindústria açucareira passasse também, através do Decreto 

nn 24 749, de 14/07/1934, a abranger os engenhos bangüês, ficando 

estes com suas produções limitadas, ao mesmo tempo em que foi 

criada para ele5 uma taxa de Rs . $300 <trezentos réis) sobre cada 

60kg de rapadura ou açúcar mascavo produzido . No ano seguinte, 

em 1936, o IAA isentou da taxa os engenhos rapadureiros, que 

realmente não tinham a menor condição de arcar com a mesma . 

Pelo mesmo Decreto, foi reforçada a proibição de 

montagem de novas usinas e engenhos e a transferência de qualquer 

tipo de fábrica de açúcar de um Estado para o outro sem uma 

aprovação prévia por parte do IAA . 
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A primeira safra após a fixação dos limites de 

produção - 1934/35 - transcorreu sem anormalidades; já no mês de 

maio a Comissão Executiva do IAA reuniu-se para deliberar em 

relaç5o a limitação da safra seguinte, e, tendo em vista as 

informações colhidas, estimou-se que a mesma seria superior a que 

se iniciava . 

Como ainda havia excedentes e a produção ainda era 

superior à demanda no mercado interno, a Comissão baixou uma 

Resolução, em 09/05/1935, onde limitou, para a safra que ia se 

iniciar, um período de moagem de 90 dias, tendo mantido o 

coeficiente de 90 kg de açúcar por tonelada de cana, já previsto 

na Resolução de 1934 . 

Apesar dessa política de limitação, o problema 

cqntinuava, pois a oferta era superior à demanda do mercado 

interno; com isso, mais uma vez iria competir aos estados 

produtores do Nordeste, Pernambuco e Alagoas, como nas vezes 

anteriores, arcarem com a quota de sacrifício . 

Na safra de 1935/36 coube unicamente aos produtores 

desses dois estados, embora contassem com a solidariedade dos 

produtores fluminenses, o que não se concretizou na prática, o -

sacrifício para que houvesse o equilíbrio estatístico entre a 

produção e o consumo . O excesso da produção que se verificou em 

praticamente todos os estados produtores, acarretou um excedente 

de 1 500 000 sacas de açúcar de 60 kg . 
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Os produtores pernambucanos e alagoanos propuseram ao 

IAA uma exportação conjunta desse excedente, assim dividido : 

400 000 sacas do Rio de Janeiro, 860 000 de Pernambuco e 240 000 

de Alagoas, onde a quota fluminense seria fornecida na razão, 

respectivamente, de 2/3 e 1/3, por esses dois estados 

nordestinos, ao preço de Rs . 35$000 <trinta e cinco mil réis) 

para a saca de açúcar demerara com 96% de polarização . Essa 

. proposta foi de pronto aceita pela Comissão Executiva, desde que 

não implicasse em qualquer compromisso do IAA de sustentação dos 

preços acima do estabelecido nos termos da Lei . 

O Instituto e os produtores nordestinos cumpriram o 

que havia s ido estabelecido no acordo, sendo exportados dos dois 

estados do Nordeste 1 727 501 sacas de açúcar demerara de 60 kg; 

os produtores do Estado do Rio de Janeiro, porém, não cumpriram a 

sua parte, na medida em que, não entregaram as promissórias para 

a solidariedade na quota de sacrifício com os . produtores desses 

dois estados. 

Ainda se não bastasse, a produção fluminense naquela 

safra apresentou um excedente de 300 000 sacas sobre o limite 

estabelecido, só que o mesmo, de "forma mágica", transformou-se 

em 80 578 sacas, quando em março de 1936 foi apreendido pelo 

Pernambuco e Alagoas exportaram a preços 

extremamente gravosos, que mal cobriam os custos de produção, 

~4 Dci CARL!, Gi l e n o . Op . cit . P . 6 9 . 
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enquanto a tão decantada solidariedade dos produtores fluminenses 

no sacrifício ficou apenas na esfera das intensões . 

A safra de 1936/37 apresentou um quadro totalmente 

diver$o do anterior, não em rela~ão aos estados do Centro-Sul 

cujas perspectivas levavam a conclusão que mais uma vez 

extrapolariam as suas quotas limites; no Nordeste, porém, haveria 

uma quebra de safra motivada por uma grande seca. Apesar disso, 

a produ~ão nacional, estimada em 10 304 924 sacas de a~úcar de 60 

kg, com uma diminui~ão de 1.536 . 163 sacas em relação à safra 

anterior, ainda se situava acima da capacidade de demanda do 

mercado consumidor interno, embora no Centro-Sul a produção fosse 

inferior à demanda, sobretudo de São Paulo . 

Apesar da situação de Pernambuco e Alagoas ter sido 

bem pior do que havia sido previsto pelo Instituto, com uma 

quebra de produção na ordem de mais de 50% do limite, o mesmo 

manteve a retirada de 10% do total produzido nos dois estados, em 

açúcar demerara, para a quota de sacrifício de exportação. No 

Centro-Sul, o quadro real era de uma superprodução, 

principalemnte no Estado do Rio de Janeiro, o que serviu para 

acirrar as questões entre os usineiros e os fornecedores de cana, 

que se acusavam mutuamente como responsáveis por essa situação. 

A solução encontrada pelo Instituto foi adquirir o excedente, a 

preço de custo, muito mais com a finalidade de minorar a situaçào 

dos fornecedores de cana, que era muito grave. 
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Os produtores de Pernambuco e Alagoas se encontravam 

numa situação caótica, diante do prejuízos causados na produção 

pela seca, daí tentarem, como solução, um aumento dos preços do 

açúcar no mercado interno, proposta que foi de pronto rechaçada 

pelo IAA, porque ela só seria benéfica para a produção extra-

limite do Centro-Sul, além de não ser justa para com os 

consumidores que nada tinham nada a ver com essa situação. 

O IAA decidiu, então, que as quotas de sacrifício da 

safra anterior, 1935/36, daqueles dois estados, tivessem seus 

preços reajustados. Pernambuco havia exportado 726 666 sacas de 

açúcar demerara ao preço de Rs. 24$000 <vinte mil réis) a saca, 

400 000 ao preço de Rs. 29$700 (vinte e nove mil e setencentos 

réis> a saca e 187 000 ao preço de Rs. 32$700 <trinta e dois mil 

e setecentos réis> a saca. 

exportações de Pernambuco, 

Mantendo a escala de preços das 

Alagoas exportou, respectivamente, 

187 000, 100 000 e 34 734 sacas de açúcar. 

O IAA restituiu, em relação à primeira quota, a 

quantia de Rs. 9$000 <nove mil réis) por saca e em relação à 

segunda quota a quantia de Rs. 3$000 <três mil réis por saca), 

n5o tendo havido nenhuma restituição em relação à terceira quota, 

pois seus preços já foram considerados remuneradores. Com isso, 

o preço do açúcar demerara, transformado em cristal, passou a ser 

remunerador, diminuindo os graves prejuízos que os produtores 

desses estados estavam tendo nessa safra. 
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As duas devoluções feitas pelo fundo de defesa, 

somadas, perfizeram uma quantia total de Rs . 9 722 944$000 (nove 

bilhões setecentos e vinte e dois milhões e novecentos e 

quarenta e quatro mil contos de r~is>. Ela teve, na realidade, 

muito mais a finalidade de ressarcir os prejuízos sofridos por 

esses produtores na safra 1935/36, do que solucionar o problema 

da quebra da safra daquele ano . 

Além de reajustar os preços da quota de sacrifício de 

exportação da safra anterior, o IAA também beneficiou esses 

produtores com a devolução, por parte dos produtores fluminenses, 

dos seus excedentes de produção e por uma sobre-taxa de Rs . 

15$000 (quinze mil réis> por saca de açúcar excedido ao limite, 

pelos produtores de Minas Gerais e São Paulo . Esse elenco de 

medidas serviu pelo menos para minorar os prejuízos. 

Na referida safra, a produção açucareira ·nacional foi 

de 9 550 214 sacas de açúcar de 60 kg, enquanto o limite era de 

12 007 650 sacas de açúcar, o que demonstra que houve, em termos 

absolutos, uma diferença de 2 457 436 sacas, representando, 

percentualmente, uma taxa de 20,6X do total limitado. 

Pernambuco, que detinha um limite de 4 456 745 sacas, só 

produziu 2 122 793 sacas, o que representou nada menos que 

2 353 952 sacas, ou 52,3% abaixo da quota limite . Alagoas, que 

tinha um limite de 1 322 977 sacas, só produziu 669 535 sacas, o 

que representou uma produção de 653 442 sacas, ou 49,3X abaixo do 
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limite . Essa quebra de safra também ocorreu em Sergipe, Paraíba 

e Rio Grande do Norte. 

Por outro lado, o Estado do Rio de Janeiro, cuja a 

limite de produção era de 2 002 196 sacas, produziu 2 615 923 

sacas, representando um excedente de 613 727, ou seja, 30,6% de 

sacas acima da quota . São Paulo excedeu o seu limite em 176 933 

sacas, já que produziu 2 248 370 sacas, o que representou, em 

termos percentuais 8,5% acima da quota limite. Minas Gerais, com 

uma quota limite de 348 557 sacas, extrapolou a mesma em 59 727 

ou 1.6,9%, produzindo um total de 408 229 sacas. 

Além da quebra, na ordem de 20,4% do total do limite 

da produção nacional, houve também uma queda no consumo, que 

passou de 10 174 996 sacas para 10 073 572 sacas . Percentualmente 

essa é uma queda insignificante, mas tem que ser analisado o 

porque da mesma . Como salientou o Sr . Leonardo Truda, "essa 

queda deve ter sido bem maior, se se tomasse por base não o ano 

civil e sim o ano agrícola, certamente no período entre 

01/06/1936 a 31/05/1937, a cifra do consumo seria bem inferior, 

em conseqüência da alta dos preços do açúcar no mercado do 

Distrito Federal, que superou a marca de Rs . 60$000 <sessenta mil 

réis) por saca 11 :'5~ . 

Para a safra seguinte, 1936/37, a Tabela 111-4 mostra 

que a produção foi estimada em 9 061 970 sacas de açúcar de 

I11st.i t uto 
E><ccut i va, 

do n~úcar e do dlcool . 
d2 07 de dezembro de 1936 . 

<?:\ t.a da Comissão 
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60 kg, o que representava uma redução ainda maior, se comparada 

com a quota limite <12 077 650> . Por ela se pode ver que os 

estados produtores do Centro-Sul atingiram plenamente os seus 

limites, que poderiam até ser ultrapassados, para que não 

houvesse sobra de cana; já na maioria dos estados produtores da 

região Nordeste, onde a ocorrência de chuvas havia melhorado a 

situação, o que possibilitaria um aumento da produção, mesmo 

~ssim, esta ainda se situaria bem abaixo de suas quotas limites, 

haja vista que a produção pernambucana era estimada em 2 200 

000 sacas e a alagoana em 908 700, o que representava, em termos 

percentuais, aproximadamente 50% e 65%, respectivamente, de suas 

quotas limites . 

Somando-se a estimativa da produção nacional, que era 

de 9 061 970 sacas, com um ,estoque de 1 508 672 sacas, que deveria 

ter caído em maio para 850 000 sacas, em função do consumo desse 

mês, tinha-se um total de 10 174 966 sacas, o que, diante das 

estimativas do consumo que eram de 9 779 320 sacas, reduzia o 

estoque existente para o próximo ano para 395 646 sacas . 

Como essa previsão de estoque era muito baixa, embora 

se considerasse que as estimativas de produção de Pernambuco e 

Alagoas estavam abaixo da realidade, sentiu o IAA que havia entre 

os especuladores um movimento para provocar a elevação dos preços 

do açúcar no mercado interno. O Instituto tinha que ~vitar que 
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TABELA III-4 

ESTIMATIVAS DE PRODucao PARA A SAFRA 1937/38 

ESTADOS PRODucao <SACASDE 60 kg) 

Pará, Maranhão e Piauí 

·ceará 

Rio Grande do Norte 

Paraíba 

Pernambuco 

Alagoas 

Sergipe 

Bahia 

Espírito Santo 

Goiás e Mato Grosso 

Minas Gerais 

Rio de Janeiro 

São Paulo 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul 

TOTAL 

FONTES : Instituto do Açúcar e do Álcool. IAA 
Dê Carli, Gileno . 1940 . p . 83 . 

essa elevação nos preços se concretizasse. 

21 563 

2 348 

23 500 

185 000 

2 200 000 

908 700 

500 000 

685 201 

50 000 

23 626 

348 957 

2 002 . 196 

2 071 439 

27 740 

9 061 970 

Por isso resolveu 

liberar, nos estados da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul, unicamente nesta safra, uma extrapolação na ordem de 20% 

sobre a quota limite de cada um deles . 
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Somados os limites oficiais, eles perfaziam 5 227 634 

sacas, mas com a autorizac;:ão da extrapolac;:ão em 20% de suas 
) 

quotas, atingir iam um aumento bruto de 1 045 522 sacas, 

acarretando um aumento do estoque para o ano seguinte de 

1 441 168 sacas, o que serviria para normalizar da situac;:ão do 

mercado interno, quebrando, assim, 

eievac;:ão nos prec;:os . 

as perspectivas de uma forte 

Vale ressaltar que, no momento, os próprios 

produtores, utilizando-se de suas forc;:as políticas, reivindicavam 

uma elevac;:ão nos prec;:os do ac;:úcar no mercado interno . 

Ao ser consultado, o Sr . Leonardo Truda, que falava 

pela última vez como Presidente da Comissão Executiva do IAA, 

respondeu que "o pleito dos produtores .era justo, podendo haver 

uma elevac;:5o nos prec;:os do ac;:úcar para Rs . 115$000 <cento e 

quinze mil réis> o que, inclusive, servia para situar o mesmo 

dentro da média geral de elevac;:ão do custo de vida"l'!'5 6
. 

Aproveitando a oportunidade, ele, a quem se deve grande parte do 

êxito da política governamental de defesa do ac;:úcar, desde a 

COPA, defendeu o princípio da limitac;:ão .da produc;:ão como 

necessária à manutenc;:ão da situac;:ão de equilíbrio entre a 

produc;:ão e o consumo do ac;:úcar no mercado interno. 

~~ 31~ ~ta da Comiss5o Exec utiva, de ii de agosto de 1937. 
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Como a safra 1937/38 execedeu as estimativa do IAA, a 

produç:ào nacional de açúcar foi de 10 907 204 sacas de 60 kg, o 

que representou uma produção de 1 835 234 sacas acima das 

estimativas do Instituto, embora a mesma tenha se situado em 

1 183 196 sacas, ou 9,4% abaixo do limite, diferença esta 

inferior à registrada na safra anterior . 

Esse aumento na produção foi reflexo de uma 

extrapolação do limite de produção mais os 20% nos estados do Rio 

de Janeiro e Minas Gerais - apenas São Paulo apresentou uma 

produção inferior a autorizada pelo IAA - e ao fato da produção 

de Pernambuco ter se dado acima das estimativas, pois ela atingiu 

a 3 . 080 . 160 sacas, ou 30,8% abaixo de sua quota, fato que não 

ocorreu nos outros estados da área. 

Como a produção nordestina dava claros sinais de 

recuperação para a próxima safra, o IAA tinha que acabar com a 

autorização de 20% extra-limite, senão a situação 

superprodução se tornaria mais uma vez caótica . 

Pelo Decreto-Lei nc·• 644, de 25/08/1938, 

ampliadas as atribuições do Instituto, ficando o 

de 

foram 

mesmo 

responsável pela aquisição e montagem de refinarias destinadas ao 

beneficiamento de açúcar para o mercado interno, passando ainda a 

assumir o controle sobre a Companhia Usinas Nacionais, com 

refinarias situadas em diversos estados produtores. Ao mesmo 

tempo assumia o controle da refinação açucareira, através de uma 
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fiscalização sobre os estoques, e também sobre a refinação e 

beneficiamento do açúcar bruto dos engenhos, o que facilitava o 

~ontrole sobre a produção, que se fazia extrem~mente necessário . 

Essa ampliação de poderes do IAA foi reflexo das 

transformações políticas do País, com o Golpe de Estado de 1937, 

quando o mesmo passou a intervir mais diretamente na economia 

nacional em sua totalidade . 

As estimativas de uma grande produção na safra 

1938/39, começavam a se confirmar, com uma total recuperação da 

produção nordestina, onde as chuvas haviam voltado à normalidade . 

Esse quadro levou o Instituto a revogar a concessão de 20% extra-

limite da safra anterior, enviando circular aos produtores de 

cada Estado, ratificando as suas quotas definitivas de produção, 

salientand6 que os excessos que por ventura viessem a ex{stir 

seriam apreendidos, dando-se aos mesmos o destino já previsto em 

lei, quando da elaboração da política de limitação. 

Para reforçar, o Sr. Queiroz Andrade, Presidente da 

Comissão Executiva, enviou ao Presidente da República uma 

exposição de motivos demonstrando a necessidade premente de 

manter a limitação da produção . 

República, através do Decreto-Lei 

publicar no Diário Oficial a lista 

Com isto, o Presidente da 

nª 576, de 29/07/1938, mandou 

de todas as usinas, meio-

aparelhos e engenhos, com seus respectivos limites de produção já 

vigentes . Ao mesmo tempo, foi estabelecido o prazo de 120 dias 
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para a apresentação de declaração da existência de engenhos, sob 

pena de terem suas maquinarias apreendidas como clandestinos. 

A parte mais vital desse Decreto-Lei está no seu 

Artigo 3~, que estabeleceu que as decisões do IAA relativas às 

quotas de produção de açúcar seriam tomadas por competência 

exclusiva do seu Presidente e as relativas à autorização para a 

r~moção e/ou transferência de quotas de um Estado para outro, de 

competência exclusiva de sua Comissão Executiva, 

unânime. 

por decisão 

Antes da decisão sobre a safra vindoura, o Instituto 

tinha que solucionar algumas questões da anterior, como o caso de 

algumas usinas do Rio de Janeiro que, conforme já foi 

salientado, haviam extrapolado suas produções acima dos 20% 

extra-limite autorizados pelo órgão, excedente esse que atingiu a 

casa das 93 661 sacas de açúcar. Para a solução do problema foi 

autorizada a liberação imediata de 50% do mesmo, cujo destino 

dependeria das condições do mercado interno. Como em junho de 

1938 foi verificado que o mercado interno respondia de forma 

favorável, foram liberados esse montante e os 50% restantes. 

Pela primeira vez houve, sem maiores problemas, a liberação por 

parte do IAA de uma produção extra-limite. Essa medida foi 

tomada para acalmar os acirrados ânimos entre os usineiros e os 

fornecedores de cana fluminenses, a quem cabia a culpa na 

Este fato não acontecia no Nordeste, pois, com a 



!67 

seca, as usinas, temerosas de terem prejuízos na parte agrícola, 

ilmpliaram a participação dos fornecedores. 

A grande surpresa ficou reservada para a safra 

1938/39, quando o IAA, finalmente, conseguiu uma grande vitória 

em relação à limitação da safra; pois o Instituto, através do seu 

novo Presidente, o Sr. Barbosa Lima Sobrinho, após manter uma 

série de reuniões com os representantes dos estados produtores, 

chegou, com o voto contrário do representante de São Paulo, a um 

projeto que serviu de base para a defesa da safra 1938/39. 

O projeto tinha como principais itens~7 : 

1° o IAn manteria de forma rigorosa as quotas de produção já 

fixadas por Lei,sendo apenas admitida a compensação entre 

os produtores de um mesmo Estado; 

2M o saldo de um Estado não poderia ser revertido 

para outro; 

3~ seria integralmente utilizada a quota de exportação, 

fixada em Londres no Convênio Internacional; 

4m Formar-se-ia uma quota de sacrifício,dentro da limitação, 

que absorvesse o saldo remanescente da safra anterior; 

s~ as quotas de sacrif icio de exportação não caberiam mais 

ape~as aos Estados produtores do Nordeste, e sim, a todos 

aqueles com produção superior a 500 000 sacas; 

6º essa quota de sacrifício seria proporcional ao limite de 

Instituto do A~~car e do dlcool <IAA>. 21• ata da 
Extraordinária da Comissio Executiva, da 2i/05/i938. 
Janeiro, 1938. 

Sessia 
Rio de 
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produção de cada Estado. 

Com esse projeto não só se consagrava a política de 

limitação de safras, como também, em defesa dos produtores de 

Pernambuco e Alagoas, o IAA di~tribuía de forma equilibrada o 

ônus da exportação, que atingiu nesse ano a quota de 900 000 

sacas. 

Foi justamente nesse ponto que residiu o voto 

contrário do representante paulista, que tentou impugnar o 

projeto por considerá-lo prejudicial ao seu Estado; pois, embora 

fosse o segundo maior produtor nacional de a~úcar, sua produ~ão 

não atendia à demanda estadual, daí não aceitar esse sacrifício 

para os seus produtores. Esse argumento foi imediatamente 

combatido pelo representante de Pernambuco que argumentou que o 

surto de desenvolvimento da agroindústria a~ucareira de São Paulo 

foi fruto da política de defesa da produ~ão promovida pelo IAA. 

Da safra 1933/34 a 1935/36, Pernambuco e Alagoas 

entregaram ao IAA 400 000 sacas de a~úcar, o correspondente a, 

aproximadamente, 1/3 de suas produ~ões, arcando, sozinhos, com o 

ônus de uma política de equilíbrio dos pre~os no mercado interno, 

com pesadas quotas de sacrifício. 

Se não fossem essas quotas de sacrifício desses dois 

estados nordestinos, a superprodu~ão teria gerado o caos do 

açúcar no mercado interno, inclusive em São Paulo; na verdade, 
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até então, esta política só beneficiava os produtores do Centro-

Sul que graças ao equilíbrio do mercado ganhavam demasiadamente, 

podendo assim desenvolver as suas
1
indústrias açucareiras, daí ter 

havido um crescimento tão significativo desse setor industrial no 

Estado de São Paulo. 

Esse plano de defesa tinha como pontos básicos: 

iM a retirada do mercado interno de 950 000 sacas de açúcar 

demerara para a exportação, dos estados de Pernambuco e 

Alagoas, contribuindo ·cada um com, respectivamente, 

730 000 e 220 000 sacas; 

2rn a retirada de mais de 550 000 sacas de açúcar demerara, 

destinando-os à transformação em álcool anidro, sendo 

350 000 sacas da produção do Rio de Janeiro e os 250 000 

restantes de onde o IAA achasse conveniente . A difernça 

entre o preço do mercado e o seu valor como matéria-prima 

na produção do álcool carburante, correria por conta 

dos usineiros de São Paulo, Bahia e Sergipe; 

3º o IAA poderia, por força da necessidade de equilibrar os 

preços do açúcar no mercado interno, apreender em 

quaisquer dos estados produtores, o açúcar demerara ou 

cristal, indispensável a execução do plano de defesa. 

Nele também ficou estabelecido que os pre~os para a 

aquisição da quotas de equilíbrio fossem os seguintes : a primeira 

quota de sacrifício de Pernambuco Alagoas para a exportação, 

seria ao preço de Rs . 30 . $000 <trinta mil réis) por saca de 60 
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kg; a segunda quota, a do Estado do Rio de Janeiro seria pelo 

mesmo preço da anterior; e a terceira quota, a .dos estados de São 

Paulo, Sergipe e Bahia, ao pre~o de Rs. 36$000 <trinta e seis mil 

réis> por saca de 60 kg. Os prejuízos gerados pelas duas 

primeiras seriam arcados pelo Instituto, com os recursos 

arrecadados a partir das taxas já existentes. 

Os prejuízos na aquisi~ão da quota de 250 000 sacas 

dos estados de São Paulo, Sergipe e Bahia seriam assumidos pelos 

mesmos, em fun~ão do pagamento, juntamente com a taxa de defesa 

<Rs, 3$000), de uma taxa de Rs. 1$000 Cmil réis) por saca de 

a~úcar que fosse produzido pelas suas usinas. A diferen~a entre 

o pre~o de Rs. 36.$400 <trinta e seis mil réis> para a aquisi~ão 

dessas 250 000 sacas e o seu valor real no mercado como matéria

~r ima para a produção de álcool anidro, que era de Rs. 17$000 

(dezessete mil réis> por saca, perfazia um total de 

R5.4 750 000$000 (quatro bilh5es e setecentos e cinquenta milh6es 

de contos de réis>. 

O plano levava o Instituto a um encargo financeiro 

bastante elevado, tendo ficado a sua Presidência autorizada a 

despender uma importância de até Rs. 20 000$000 <vinte milh6es 

de contos de réis). Como o IAA, além de suas despesas normais, 

teria que arcar com os investimentos para a instala~ão de 

destilarias nos municípios do Cabo, em Pernambuco, e Ponte Nova, 

em Minas Gerais, e ainda com as elevadas despesas para a defesa 

da safra de 1938/39, a Comissão Executiva decidiu que nas safras 
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vindouras o Órgão não mais repetiria a fórmula adotada, por ser 

extremamente onerosa . 

Ao mesmo tempo, através do Decreto-Lei nº 1130, de 

20/03/1939, foram aprovadas de forma definitiva todas as quotas 

de produção de açúcar para as usinas, engenhos e meio-aparelhos, 

fixadas pelo IAA, nos termos do Artigo 28, do Decreto n~· 22 789, 

~e 01/06/1933~" . 

Meses ap~s o Decreto-Lei nº 1 546, de 29/08/1939, 

autorizou a montagem de novas usinas e/ou engenhos naqueles 

estados que apresentassem uma safra anual inferior a 100 000 

sacas de açúcar, medida que poderia ter agravado ainda mais a 

questão da superprodução . 

O Plano de Defesa iniciou-se com os produtores do Rio 

de Janeiro entregando ao Instituto, de forma extremamente lenta, 

as suas quotas , que estavam visando preços bastante 

compensadores que se registravam no Distrito Federal, enquanto os 

produtores de Pernambuco e Alagoas efetivaram de forma normal a 

entrega de suas quotas . 

No Centro-Sul, Rio de Janeiro e São Paulo mais uma 

vez extrapolaram as suas quotas limites em, respectivamente, 

6 791 e 119 215 sacas, embora, no geral, os três estados dessa 

região tenham tido uma produção abaixo da expectativa . No 

~R ~NDRADE NETO, Joaquim Correia Xavier de . Op . cit . P . 103 . 
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Nordeste, o ritmo normal das chuvas levou a uma previsão, que de 

fato se confirmou, de extrapolação das quotas limites. o 

resultado foi a limitação da produção açucareira nacional, que 

~ra de 11 901 536 sacas de 

produzidos 12 301 356 sacas, 

60 

de 

kg, ser 

açúcar, 

extrapolada, sendo 

o que representou, 

percentualmente, um acréscimo em torno de 4%. 

No momento se debatia no IAA uma questão de suma 

importância, que era o critério de redistribuição dos saldos das 

usinas do Centro-Sul, até então feita de acordo com o excesso 

das diversas usinas dentro de cada Estado. O que se discutia era 

a existência de dois tipos de excessos: o legítimo e o ilegítimo, 

este em função da desonestidade de alguns produtores, enquanto 

aquele era gerado por condições naturais favoráveis, portanto, 

não podiam ter o mesmo tratamento. 

Houve, na referida safra, um aumento no consumo de 

açúcar de usina no mercado interno, gerado pelo aumento 

populacional e por uma diminuição do número de engenhos; 

acarretando uma queda na oferta do açúcar bruto. Com isso IAA 

liberou, dividindo de acordo com os limites de cada Estado 

produtor, a quota de 250 000 sacas de açúcar; mais tarde, 

seguindo os mesmos critérios, foram liberados mais 135 000 sacas, 

desta vez mediante o pagamento de taxas variáveis para os estados 

de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Alagoas. Os dois 

últimos, por terem sido os que mais contribuíram para as quotas 
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de sacrifício de exporta~ão, ficaram com uma maior quota 

liberada, mediante o pagamento de uma menor taxa. 

A safra de 1938/39 foi de 12 702 710 sacas de a~úcar 

de 60 kg. o equivalente a um percentual de, aproximadamente, 4,3% 

acima do limite, ou 529 311 sacas. Desse total foram exportados 

874 303 sacas, ficando no mercado interno 11 828 046 sacas, o 

que, apesar de representar um elevado volume, não provocou nenhum 

problema com os pre~os nesse mercado, 

consumo. 

em fun~ão da eleva~ão no 

O que se nota é que e IAA, desde a sua cria~ão, vinha 

incentivando a moderniza~ão da agroimdústria canavieira nacional, 

propiciando uma concentra~ão de capitais nessa ativdade. Quando 

os engenhos bangüês encerravam as suas atividades, seus 

proprietários ou vendiam as terras ou se transformavam em 

fornecedores de cana, o que significava uma perda do controle de 

todo o processo produtivo e uma queda do status social, passando 

eles a sentir as agruras que, 

lavradores. 

no passado, haviam reservado aos 

Por outro lado, a moderniza~ão, via concentra~ão de 

capital, também fazia com que as pequenas usinas, com menor 

capital, fossem sendo engolidas pelas grandes ou se fundindo com 

outras pequenas e se transformando numa unidade produtora maior. 

O Governo, preocupado com a questão de manuten~ão do equilíbrio 

do poder, estava atento a essas duas questões, tendo tomado uma 
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decisão forte, através do Decreto-Lei n~ 1 669, de 11/10/1939, 

onde estabeleceu normas para que fosse efetivado, quando 

necess~rio, o aumento das quotas de produção por usina~•. 

Através desse Decreto-Lei, as usinas foram divididas 

em três categorias : maiores , médias e pequenas, cabendo a essas 

últimas 50% do aumento da quota estadual, às médias 30% e apenas 

20% desse aumento era destinado às grandes usinas . Com isso o 

Instituto procurava gerar uma situação de relativo equilíbrio, 

evitando uma concentração de capital cada vez maior, através do 

incentivo, via aumento de produção, do crescimento e modernização 

das pequenas e médias usinas•º. 

Esse critério de classificação de usina de acordo com 

o número de sacas de açúcar produzido, variava em cada estado 

produtor numa mesma região . No Nordeste, em Pernambuco, eram 

consideradas maiores aquelas com produção superior a 150 000 

sacas, médias aquelas entre 60 000 e 150 000, e pequenas aquelas 

com a produção de até 60 000 sacas . Em Alagoas, os números já 

eram outros, pois as maiores eram aquelas com produção superior a 

100 000 sacas , médias aquelas entre 30 000 e 100 000, e pequenas 

aquelas com produção de até 30 000 sacas . 

Tais valores não se adequariam a outros estàdos da 

área em estudo, de vez que na Paraíba e no Rio Grande do Norte o 

processo usineiro ainda se processava de forma bastante 

60 
ANDRADE NETO, Joa qu i m Cor r e ia Xa vi er de. Op . c it . p. 103 . 
S ZMRECSdNYI, Tilmás . Op. cit . p . 197-198. 
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incipiente, e em Sergipe esse processo se deu com a montagem de 

diversas pequenas usinas, verdadeiros meio-aparelhos. Mesmo na 

Região Centro-Sul, apenas o Rio de Janeiro tinha os mesmos 

critérios de Pernambuco. 

Através desse mesmo Decreto-Lei, procurou-se também 

atentar para a questão mais grave, a dos fornecedores de cana que 

viviam da boa vontade ou não dos usineiros em moer suas canas, 

nas condições que lhes eram impostas, quando estabeleceu que em 

todos os três casos a usina destinaria 70% da nova quota à cana 

dos fornecedores e apenas 30% ao aumento da própria produção 

canavieira . Dessa maneira, o Instituto interveio de forma mais 

direta na delicada questão entre os usineiros e fornecedores, 

cujas medidas mais concretas só foram efetivamente tomadas mais 

tarde, em 1941, com o Estatuto da Lavoura Canavieira. 

O Decreto-Lei nº 1 831, de 04/12/1939, representou o 

que se pode considerar como uma consolidação das normas 

constituídas nos anos anteriores6 ~, Era o mesmo bastante 

abrangente, num total de 85 artigos, onde, entre outros aspectos, 

reiterava a proibi~5o da instala~ão de novas unidades produtoras 

de açúcar no País, regulamentava, sob o controle do IAA, a 

transforma~ão de engenhos em usinas e o cancelamento de quotas de 

produ~ão daquelas unidades que houvessem passado dois anos sem 

produzir . 

6 ~ S7MREcsaNYI, Tumás. Op. cit. p. 199. 



176 

Proibia às unidades de produção, fossem usinas ou 

engenhos, de estocarem açúcar a granel; obrigando o ensacamento 

do mesmo em sacas de 60 kg; além de conferir ao Instituto o 

monopólio da exportação e a atribuição de promover campanhas de 

publicidade para o aumento do consumo no mercado interno . 

3.4 - O INSTITUTO DO ACúCAR 

II GUERRA MUNDIAL: 

DE PLANEJAMENTO 

E 

UMA 

DO ~LCOOL E A 

NOVA POLÍTICA 

A eclosão da Segunda Grande Guerra Mundial criou para 

a agroindústria canavieira nacional uma situação contrária à 

ocorrida durante a Primeira Grande Guerra Mundial: não houve para 

o açúcar nacional uma abertura do mercado externo, já que os 

países europeus, por estarem ocupados pelos alemães, 

interromperam de uma forma bastante brusca as importações de 

produtos americanos, não só devido à redução do consumo interno, 

como aos 

distâncias . 

próprios riscos do transporte marítimo a longas 

O Reino Unido e os Estados Unidos , além de contarem 

com outras fontes de abastecimento de açúcar, onde era menor o 

perigo de ataque dos navios de transporte pelos submarinos 

alemães, vinham passando por uma sensível redução no consumo do 

mercado interno . 
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Essa situação levou o Governo Federal a uma total 

reformulação na política até então empreendida em relação ao 

açúcar e ao álcool, que trouxe como conseqüência maior o início 

de um processo irreversível de deslocamento da hegemonia da 

produção açucareira do Nordeste para o Centro-Sul. 

3.4.1 - A POLÍTICA ACUCAREIRA 

Por mais paradoxal que possa parecer, se a guerra 

trouxe uma drástica redução no volume das exportações brasileiras 

de açúcar para mercado externo, sobretudo o europeu, trouxe 

também uma elevação nos preços do açúcar nesse mercado, fazendo 

com que as exportações, embora reduzidas, se tornassem 

extremamente lucrativas. 

A vigência do Acordo Internacional de Londres, do 

qual o Brasil foi um dos países signatários, possuindo uma quota 

de exportação de 60 000 TM anuais,foi imediatamente suspenso; com 

isso os países produtores passavam a ter liberdade de exportar 

quaisquer quantidades de açúcar, só que o mercado se encontrava 

extremamente restrito. As exportações, que haviam sido de 

226 458 TM <3 774 300 sacas> no qüinqüênio 1935/39, caíram para 

218 028 TM <3 636 800 sacas) no qüinqüênio 1940/45. 

Essa queda, tanto em termos absolutos como em termos 

percentuais, foi pequena, inferior a 5%, mas representava muito 

para o país que vivia quase que constantemente envolvido com o 
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problema da superprodução e da necessidade de equilibrar a 

produção e o consumo no mercado interno . 

As exportações passaram a ser feitas de forma mais 

esporádica e destinadas basicamente aos países da própria América 

do Sul. Essa queda tornou-se ainda maior no período de após-

guerra, quando os países, direta ou indiretamente envolvidos, 

partiram para a reorganização total de suas economias, provocando 

uma queda ainda mais substancial no volume das exportações 

açucareiras do Brasil, acompanhada por uma baixa dos preços, que 

voltaram a ser gravosos. 

As conseqüências da guerra não se limitaram apenas a 

uma queda total no volume das exportações brasileiras, de uma 

forma geral, também provocou uma redução substancial no volume 

das importações, o que acabou servindo para impulsionar o 

crescimento da agroindústria canavieira nacional . 

O País se viu obrigado a reduzir suas importações de 

matérias-primas e de bens intermediários, acarretando uma queda 

no volume das importações de combustíveis e numa conseqüente 

valorização do seu parque alcooleiro, embora a questão central 

desse setor 

a~ucareira . 

econômico ainda continuasse sendo a produção 

Para o Nordeste, o quadro criado pela Segunda Guerra 

foi crítico; além da diminuição nas exportações para o mercado 
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internacional, responsável pelo consumo de aproximadamente 1/3 da 

produção açucareira da Região, ficou ainda privado do 

abastecimento do mercado interno, 
l 

em vista das .dificuldades em 

relação à navegação de cabotagem, o que fez com que perdesse o 

abastecimento de grandes centros consumidores do Centro-Sulh2 . 

Com isso, os produtores do Centro-Sul puderam e 

~ouberam aproveitar bastante dessa situação; sob a alegação de 

uma escassez e até mesmo de um possível racionamento do açúcar 

nos seus grandes centros consumidores, passaram a forçar o 

Instituto a uma revisão de sua política de limitação em relação 

às quotas de produção, já que os mercados consumidores estavam 

sem a produção açucareira nordestina . 

Para reduzir essa escassez e evitar um possível 

racionamento do açúcar na região, o Governo Federal, através da 

recém criada Coordenadoria de Mobilização Econ8mica CME 

resolveu diminuir o controle mantido pelo IAA sobre a política de 

limitação da produção. A medida levou o Instituto a baixar uma 

série de portarias e resoluções que afrouxavam totalmente a 

política até então mantida, culminando com a autorização de 

instalação de novas usinas e a liberação das quotas . 

Em 1942, o Governo Federal aprovou uma . medida do 

Conselho Federal de Comércio Exterior, recomendando que enquanto 

perdurassem os efeitos da guerra, fossem suspensas as medidas 

6~ ANDRADE NETO, Joaquim Correia Xavier de . Op . cit . p. i05. 
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restritivas à produção de rapadura e de açúcar bruto, nos 

engenhos que ainda se encontrassem em atividade; recomendava 

também a liberação para instalação de novos engenhos, o que 

garantiria o pleno abastecimento das populações residentes no 

interior do País, ficando a produção das usinas reservada ao 

consumo dos grandes centros urbanos . 

No ano seguinte, o IAA baixou a Resolução nº 069/43, 

de 11/10/1943, que transferiu para as usinas e engenhos 

turbinadores do Centro-Sul, as quotas que os produtores do 

Nordeste não tinham condições de fornecer a essa área. Poucos 

meses antes, a CME havia autorizado, nos estados onde a 

produção fosse inferior à demanda, a instalação de novos engenhos 

com uma capacidade produtiva de até 400 sacas de açúcar por 

safra . 

O Instituto, que na década anterior, em função de sua 

política de limitação da produção, havia paralisado a tendência 

de deslocamento da hegemonia da produção nacional de açúcar do 

Nordeste para o Centro-Sul , não tinha, nesse momento , como 

reverter a situação, ao contrário, tanto que uma série de 

resoluções por ele tomadas contribuíram para acelerar esse 

processo de transferência . 

A primeira dessas resoluções, a de nc.• 079/44, de 

12/04/1944, aumentou os limites estaduais de produção em 20% e 

liberou por cinco anos toda a produção excedente de açúcar de 
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usina que se fizesse necessária ao consumo interno, à fabricação 

de álcool-motor ou às exportaç5es, nesse caso mantidos os termos 

do Acordo do Internacional do A~úcar, suspenso temporariamente, 

que era de 60 000 TM. Essa Resolução também manteve liberada a 

produção de 

turbinadores. 

a~úcar por parte do engenhos bangüês e dos 

A Resolução n~ 103/45, de 21/03/1945, criou quotas 

para a efetiva montagem de novas usinas, naqueles estados mais 

distantes em relação aos centros produtores· de a~úcar ou que 

apresentassem um consumo superior à produção. Isso representou 

um acréscimo na produção nacional de a~úcar de usina de 700 000 

sacas e beneficiou alguns estados, embora não tenha tido os 

efeitos que eram esperados pelo Instituto, devido a falta de 

candidatos qualificados, principalmente na Região Norte•3 . 

Já a Resolução nc~ 111/45, de 09/08/1945, autorizou o 

reajuste das quotas das usinas com uma produção abaixo de 20 000 

sacas, o que trouxe um aumento na ordem de 800 000 sacas de 60 kg 

na produção nacional. Também foi atribuído aos oito estados 

brasileiros maiores produtores de açúcar, um adicional de 100 000 

sacas na suas quotas limites de produção . 

Concomitantemente, o Conselho Federal de Comércio 

Exterior, através da Resolução nº 6, de 23/04/1945, em função das 

exigências da demanda no mercado interno e da possibilidade de 

6~ SZMRECSaNYI, Tilmás. Op. cit. p. 212 . 
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ampliação das exportações, autorizou uma ampliação da produção 

a~ucareira nacional, visando, inclusive, criar novas fontes de 

riquezas naqueles estados monocultores, com uma maior 

diversificação de cuturas. Essa Resolução significou um ataque 

frontal à produção nordestina e um favorecimento ao Centro-Sul no 

constante crescimento de sua produção . 

Por fim, a Resolução do IAA, de nc:• 116/ 45, de 

08/11/1945, criou as condições necessárias à introdu~ão de 

melhorias tecnológicas nos engenhos bangüês e nos turbinadores, 

que, . futuramente, se transformariam em usinas. Também tornava 

possível a transformação imediata em usina daqueles engenhos com 

uma produção igual ou superior a 3 000 sacas de açúcar e estendia 

os destilarias autônomas, com produção superior a 120 000 litros 

de álcool, a concessão das quotas de produção de açúcar . 

Torna-se importante ressaltar que, nesse período 

histórico, a política governamental foi extremamente favorável ao 

Centro-Sul, fazendo com que os produtores do Nordeste Oriental, 

particularmente de Pernambuco e Alagoas, os maiores produtores, 

~e vissem numa situação de caos total, o que levou ao fechamento 

de engenhos e usinas ou na transferência de algumas destas para o 

Centro-Sul, para o Estado do Rio de Janeiro . Acarretou também o 

abandono da cultura da cana-de-açúcar por parte d~ diversos 

fornecedores, que passaram a aforar suas terras, fazendo com que 

houvesse um aumento considerável no número desses agricultores 

que constituíam uma classe média rural, e que 
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mais tarde, nas duas décadas seguintes - 50 e 60 deram origem_ 

ao movimento das ligas camponesas na luta por uma política de 

reforma agrária . 

Ao observa-se a Tabela III-5, vê-se que o reajuste da 

produção açucareira nacional, pela Resolução nn 125/46, de 

15/05/1946,tornou a mesma bastante volumosa - 22 471 207 sacas de 

~çúcar de 60 kg - tanto em termos comparativos com os limites que 

a precederam, como em relação às perspectivas da demanda no 

mercado interno . 

Desse total, coube ao Estado de Pernambuco uma 

produção de 6 490 529 sacas de açúcar, fazendo com que o mesmo 

~ontinuasse a ser o maior produtor nacional, com uma participação 

de 28,9%, o que representou uma queda significativa no seu 

percentual de participação, já que anteriormente era de 37,7%, 

fato que também ocorreu com a produção dos outros estados do 

Norte/Nordeste . No Centro-Sul, destacou-se a ampliação do limite 

do Estado de São Paulo, com uma quota de produção de 5 000 000 de 

sac a s de açúcar, ampliando a sua participação na produção 

nacional para 22,2%, quando anteriormente era de 17,6% 

De modo geral, a tabela mostra que a participação 

percentual dos estados do Centro-Sul na produção nacional, 

aumentou, pois passou de 39,9%, na safra 1945/46, para 46,8%, 
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REAJUSTES DAS QUOTAS DE PRODucao DE ACúCAR DE USINA PELA 

RESOLucao Nº 125/46 DO IAA 

LIMITE 1944/1945 QUOTAS REAJUSTADAS 
ESTADOS PRODUTORES 

SACAS SACAS 

Pará, Maranhão, Piauí 71 769 0,5 92 420 0,4 

e Ceará 

Rio Grande do Norte 55 378 0,3 63 114 0,3 

Paraíba 301 242 1,9 610 312 2,7 

Pernambuco 5 978 590 37,7 6 490 529 28,9 

Alagoas 1 957 749 12,3 2 319 924 10,3 

Sergipe 961 421 6,0 1 212 983 5,4 

Bahia 216 983 1,3 1 168 962 5,2 

Espírito Santo 66 000 0,4 87 080 0,4 

Minas Gerais 586 593 3,7 1 256 560 5,6 

Rio de Janeiro 2 670 990 16,8 3 735 512 16,6 

São Paulo 2 792 291 17,6 5 000 000 22,2 

Paraná 60 000 0,4 150 000 0,7 

Santa Catarina 77 319 0,5 128 893 0,6 

Goiás e Mato Grosso 77 721 0,5 154 918 0,7 

TOTAL 15 874 046 100,0 22 471 207 100,0 

FONTE : Instituto do Ac;:úcar e do Álcool. IAA. 
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como resultado do avanço da produção paulista . A participação 

percentual do Norte/Nordeste caiu para 53,2%, o que demonstra, de 

forma clara, o processo de perda da posição hegemônica por parte 
1 

da Região . 

O Decreto-Lei nº 9827, de 10/03/1946, determinava uma 

nova revisão geral nas quotas de produção por Estado e por usina, 

levando em consideração não só a necessidade de consumo, como 

também a expansão da produção, ocorrida por ocasião do conflito 

mundial, e os déficits existentes entre a produção e o consumo 

nos · estados importadores . Esse Decreto-Lei e as resoluções 

expostas acima, que o sucederam, marcaram o limiar desse processo 

irreversível de deslocamento do eixo da produção açucareira 

nacional do Nordeste para o Centro/Sul. Um outro aspecto 

importante era que ele privilegiava os fornecedores de cana, 

através aa manutenção dos índices previstos no Decreto-Lei 

n" 1 669, de 11/03/1939, ou seja, que os reajustes nas quotas 

seriam divididos, com 70% do aumento sendo fornecidos por essa 

categoria e apenas 30% caberiam às canas cultivadas pelas usinas . 

Só que abriu uma exceção ao permitir que as usinas pudessem 

assumir até 50% desse aumento da quota com canas próprias, desde 

que não houvesse capacidade por parte dos fornecedores em atingir 

os 70%, o que, ate certo ' ponto, representava um retrocesso no que 

era .previsto neste Decreto e, sobretudo, em termos do Estatuto da 

Lavoura Canavieira, na medida em que permitiu um avanço na 

participação das usinas na produção da matéria-prima . 
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Pelo mesmo Decreto-Lei, ficou sendo permitido o 

armazenamento do açúcar em silos e armazéns que estivessem 

previamente autorizados pelo IAA, acabando com a obrigatoriedade 
• 

de ensacamento do aç~car . 

Os seus efeitos surgiram rapidamente; de um lado, 

houve um considerável aumento na produção açucareira nacional, 

embora dois importantes aspectos devam que ser aqui mencionados, 

o crescimento da p~pulação nacional e o acelerado processo de 

urbanização, particularmente nos estados do Rio de Janeiro e São 

Paulo; por outro lado, houve também um crescimento dos 

excedentes exportáveis, quando, a curto prazo, as perspectivas de 

demanda externa não eram muito alvissareiras, em fun~ão da 

reorganização da produção de a~úcar de beterraba européia e da 

constante concorrência do Brasil, nesse mercado, com outros 

países exportadores, que apresentavam um custo de produção menor . 

Aqui vem sendo exaustivamente tocada a questão do 

deslocamento do eixo da produ~ão açucareira nacional do Nordeste 

para o Centro/Sul, como conseqüência direta da política adotada 

pelo Governo Federal, a partir da eclosão do conflito mundial; 

porém, torna-se de vital importância ressaltar que esse 

deslocamento foi favorecido também pelas grandes diferenças 

naturais e, principalmente, sócio-econômicas entre essas regiões, 

tendo que se levar em conta que a produção na região Centro-Sul 

acarretava um menor custo . Além disso, era favorecida ainda por 

nela se situarem os grandes centros de consumo, tanto que o 
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crescimento da produção paulista se manteve proporcional à 

demanda do seu mercado64 . 

Nos três anos que se sucederam ao Decreto-Lei, foram 

adotadas várias medidas emergenciais para a sua regulamentação, 

em função da questão da superprodução. Entre essas medidas 

salienta-se a Resolução n~ 138/47, de 23/04/1947, que tratava de 

regular as exportações de açúcar, que passaram a ser atribuídas a 

cada E5tado produtor, de acordo com a diferença existente entre a 

oferta e a demanda. A parcela que cabia a cada um era dividida 

entre as suas usinas, de acordo com as produções efetivas. 

Foi nesse período, logo após o fim da guerra, que 

houve um virtual crescimento das exportações brasileiras de 

açúcar, em termos de volume e preço, fazendo com que a 

agroindústria açucareira não entrasse em crise . Mas essas 

condições favor•veis da demanda externa eram insuficientes para 

absorver todo o excedente de produção; além disso, conforme já 

foi salientado, houve uma rápida recuperação da produção 

açucareira mundial, o que fez com que as exportações nacionais 

além de caírem, em termos de volume, voltassem a ter seus preços 

bastante gravosos . 

Esse fato exigiu do Instituto medidas · imediatas, 

consubstanciadas na Resolução nª 154/48, de 15/01/1948, onde foi 

criado o Fundo de Compensação dos Preços, com a finalidade de, 

64 S7MRECSdNYI, Tomás. Op. cit. p . 219. 
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através da exportação desses excedentes, a preços abaixo dos 

praticados no mercado interno, e da transferência de parte do 

mesmo para a fabricação de álcool-motor, achar uma saída para o 
1 

excedente de matéria-prima das usinas e dos fornecedores . 

No plano de safra 1948/49, resultante da Resulução nº 

183/48, de 25/06/1948, o IAA procurou resguardar o equilíbrio 

entre a produção e o consumo: pela primeira vez, desde a guerra, 

voltou-se a distinguir a produção intra e extra-limites. A 

primeira teve como limitação 29 918 779 sacas de 60 kg, 

gerando um excedente de 2 951 221 sacas, o que acarretaria num 

volume para exportação, após a retirada da quota de equilíbrio, 

de 1 918 779 sacas . O excedente extra-limite seria destirlado à 

exportação e/ou fabricação de álcool anidro, conforme as 

condições mostrassem ser mais convenientes. 

Outra medida de caráter emergencial foi a Resolução 

n~ 964/49, de 08/12/1949, que autorizava a abertura, pelo 

Instituto, de um crédito especial de Cr$ 50 000 000 (cinqüenta 

milhões de cruzeiros) destinados ao custeio de uma bonificação de 

10% sobre os preços pagos pelo açúcar mascavo remanescente da 

safra anterior, para os bangüezeiros . 

Determinou também a transformação de suas quotas de 

produção em quotas de fornecimento para aquelas usinas que se 

situassem em suas zonas geográficas. Permitiu ainda que, através 

da fusão de quotas, num montante de 30 600 sacas, esses engenhos 
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pudessem ser transformados em usinas. A crise dos engenhos 

refletia uma queda crescente no consumo interno de rapadura e de 

açúcar mascavo. 

3.4.2 - A POLÍTICA ALCOOLEIRA 

A produção alcooleira nacional já se apresentava em 

franca ascensão desde a criação do IAA, pois, através da CEAM e 

COPA e depois do Instituto, o Governo procurava fomentá-la como 

uma das formas de 

a~ucareira nacional. 

solucionar a questão da superprodução 

Com a eclosão da Segunda Grande Guerra, o 

Governo tomou uma série de medidas, motivado, de um lado pela 

queda nas exportações do açúcar, num momento em que a produção 

havia crescido bastante, de outro, pelo fato da própria guerra 

ter gerado uma redução nas importações brasileiras, inclusive de 

gasolina. quando o álcool-motor passou a ser visto como solução 

da superprodução açucareira e da escassez de combustíveis. 

Em 1939, já se encontrava em pleno funcionamento no 

Brasil um total de 31 destilarias com uma produção anual superior 

a 38 000 000 de litros. Em 1941 elas já eram um total de 44, com 

uma produção anual de 76 600 000 litros de álcool anidro. A 

primeira usina do País a produzir álcool anidro foi a Catende, em 

Pernambuco, que, apesar das dificuldades, instalou uma destilaria 

anexa, em 1934. 
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Com o maior envolvimento do Brasil no conflito, essas 

medidas de incentivo à produi;:ão de álcool-motor foram 

intensificadas. Anteriormente, 
} 

o Decreto-Lei nº 737, de 

23/09/1939, estendeu a obrigai;:ão da mistura de álcool anidro, que 

até então estava restrita a gasolina importada, à gasolina 

produzida no País . O percentual de mistura passou a ser atributo 

do Conselho Nacional de Petróleo - CNP. Mais tarde, a Resolui;:ão 

n" 003/39, de 01/02/1939, definiu os termos de obtenção de 

financiamento junto ao Instituto para a instalação de 

destilarias . 

Em 1941, foi alterado de 5% para 20% o teor mínimo de 

mistura de álcool à gasolina. Mais tarde, através do Decreto-Lei 

n" 3 755, de 17/03/1941, foi criada a Comissão Nacional de 

Combustíveis e Lubrificantes, a partir da qual o IAA, cujo 

Presidente era membro desta Comissão, consolidou as condii;:Ões 

necessárias para o financiamento, pelo Instituto, de instalai;:ão 

de destilarias por parte de grupos privados. 

Um ano depois o Decreto-Lei nº 4 382, de 15/06/1942, 

deu ao Instituto atribuii;:Ões para fixar as quotas e os preços 

para todo o álcool que fosse produzido, com fins carburantes, por 

todas destilarias existentes no Brasil, anexas às usinas ou 

autônomas . No mesmo mês, a Resolução nº 031/42, de 24/06/1942, 

disciplinou, no plano de safra 1942/43, a destinação de um maior 

volume possível de mat~rias-primas para a produção de álcool L 

anidro. 
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Foi fixada a produ~ão nacional de a~úcar de usina em 

15 200 000 sacas de 60 kg e que o excedente desta produ~ão seria 
l 

entregue ao IAA para que fosse transformado em álcool anidro. Ao 

mesmo tempo, a Resolu~ão ampliou para 250 dias o período de 

produ~ão anual das destilarias, o que permitia o uso de toda a 

matéria-prima disponível, passando o Instituto a ter o direito de 

requisitar às usinas, o mela~o e o álcool potável existentes, 

Pelo Decreto-Lei nº 4 461, de 10/07/1942, o IAA 

incumbiu-se da comercializa~ão de todo e qualquer tipo de 

álcool produzido no País; no mesmo período, pela Resolu~ão 

n" 034/42, de 30/07/1942, foi divulgado o Plano de 

Desenvolvimento do Álcool, que consistia numa série de medidas 

permitindo o crescimento da produ~ão de álcool anidro e 

hidratado. · 

No mês seguinte o Instituto, através da Resolu~ão nº 

039/42, de 19/08/1942, aprovou o Plano de Controle da Produ~ão de 

Álcool, onde foram estabelecidas as normas em rela~ão aos pre~os 

do produto, assim como as bonifica~ões a serem pagas· aos 

produtores na safra seguinte <1942/43> . Pela mesma ficou 

proibida a produ~ão de álcool potável pelas destilarias de álcool 

anidro e a produ~ão de aguardente a partir do álcool. 

~~ SZMRECSÁNYI, T~más. Op . cit . p . 207 . 
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De todas as medidas de fomento à produc;:ão de álcool 

carburante, sem duvida a de maior importância foi o Decreto-Lei 

n" 4 722, de 22/09/1942, no qual a indústria alcooleira passou a 
l 

ser considerada de interesse nacional, estabelecendo, a partir da 

safr·a 1943/44, a garantia de prec;:os mínimos não só para o produto 

final, o álcool, como também para todas as matérias-primas que se 

destinassem à sua produc;:ão . 

Considerava como matérias-primas para a fabricac;:ão 

todo o excedente de cana-de-ac;:úcar das usinas e de fornecedores, 

rendeiros ou proprietários, a cana de novos fornecedores e 

daqueles que ainda não possuíam quotas de fornecimento . 

Determinava também o uso do melaço, que também foi listado pelo 

Decreto-Lei como matéria-prima para a fabricac;:ão do álcool, 

embora, por ser um subproduto do ac;:úcar, não fosse beneficiado 

pela garantia de prec;:os mínimas•~ . 

Nesse mesmo ano a Comissão de Mobilização Econômica 

autorizou , através de Portaria, a instalação, pelas indústrias 

químicas, para uso próprio, de destilarias autônomas de álcool . 

A partir de 1944, foram criados Planos de Defesa da Produc;:ão de 

Álcool, sem nenhuma vinculac;:ão com os de Defesa da Produção 

Ac;:ucareira; no ano anterior, havia sido aprovado pela Resoluc;:ão 

do IAA nn 065/43, de 24/08/1943, um Plano de Requisic;:ão de 

Aguardente, com a finalidade de sua transformac;:ão em álcool . 

6~ S 7MRECSÁNYI , Tamás. Op . e: i t . p .208 . 
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Por fim, pela Resolução nº 105/45, de 04/04/1945, o 

Instituto condicionou a liberação da quota de produção de açúcar~ 

para as novas usinas que se instalassem, a instalação, por parte 

das mesmas, de destilarias anexas, numa relação de 15 litros de 

álcool por cada saca de açúcar de 60 kg da quota da usina . 

Apesar de todos esses incentivos, a produção 

alcooleira nacional, que vinha crescendo desde a criação do IAA, 

passou a cair a partir da safra de 1943/44, como reflexo direto 

da ampliação da produção de açúcar pelas usinas da Região Centro-

SuL Ela só retomou seu crescimento a partir da safra de 

1946/47, pois mesmo com o fim da guerra e, conseqüentemente, com 

o fim das dificuldades para importação de combustíveis, o País se 

encontrava numa difícil situação. Essa dificuldade derivava da 

escassez de divisas, ao mesmo tempo em que, com o fim da guerra, 

o IAA paralizou a política de limitação da produção, havendo, em 

conseqüªncia, uma superprodução de açúcar; à primeira vista esta 

superprodução não foi sentida devido ao considerável aumento nas 

exportações, tanto em volume como em preços, gerado pela 

desorganização das atividades produtivas nos países europeus . 

Como houve uma rápida recuperação da produção de 

açúcar de beterraba, coincidindo com uma maior oferta, nesse 

mercado, da produção de açúcar de cana dos países asiáticos, 

houve uma queda no volume e nos preços das exportações nacionais, 

que se tornaram extremamente gravosos, trazendo mais uma vez à 

luz a questão da superprodução . 
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Com isso o IAA, através da Resolução nº 154/48, de 

15/01/1948, criou o Fundo de Compensação dos Preços do Açúcar, 

que possibilitou ao Instituto dar dois diferentes destinos ao 

excedentes da produção açucareira : exportá-lo para o mercado 

internacional a preços abaixo dos praticados no mercado interno, 

ou a sua transformação direta em álcool anidro. 

Naquele momento o País se ressentia dos déficits do 

balanço de pagamentos, tornando necessário uma diminuição nas 

importações, inclusive de combustíveis; daí o uso do excedente da 

produção açucareira para a transformação em álcool anidro ser bem 

visto até pelos produtores, na medida em que tornou possível a 

utilização de toda a cana produzida pelas usinas e fornecedores . 

Através do Decreto-Lei n~ 25 174-A, de 03/07/1948, 

foram adotadas diversas medidas destinadas ao fomento da produção 

alcooleira nacional; a mais importante foi a equiparação dos 

preços do açúcar e do álcool carburante . Mais tarde houve uma 

complementação das medidas tomadas pelo Decreto-Lei, através da 

Resolução nª 210/48, de 16/09/1948, sendo criado, pelo Instituto, 

o Fundo do Álcool Anidro, visando o custeio do mesmo . 

Essas medidas, aliadas aos problemas concernentes à 

superprodução nacional de açúcar e às péssimas condições do 

mercado externo, surtiram efeitos imediatos. Houve um 

substancial aumento da produção nacional de álcool anidro que 
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atingiu, na safra de 1948/49 , o nível de 167 300 000 litros, 

quando anteriormente a maior produção obtida, a da safra 1942/43, 

foi de 151 700 000 litros . A produção da safra 1948/49, ficou 

bem acima das previsões, que eram de 114 000 000 de litros . 

Mais uma vez, fato que vai novamente ocorrer em 

outros momentos, a produção de álcool-motor era vista como 

solução da crise do setor açucareiro e, sobretudo, da economia 

nacional. Porém, novamente esse fomemto é transitório, sendo 

suspenso quando houver uma melhora, em termos de volume e preço, 

para o açúcar no mercado externo . 



CAP1:TLILO XV 

O ESTATUTO DA LAVOURA CANAVIEIRA 
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CAP%TULO ZV 

O ESTATUTO DA LAVOURA CANAVZEZRA 

4.~ - A PROBLEMÁTICA DA RELAC~O ENTRE os QUE 

PRODUZEM O ACúCAR E OS QUE PRODUZEM A CANA 

Historicamente, sempre houve uma problemática entre 

aqueles que controlam todo o processo produtivo e os que são 

responsáveis apenas pela produção de matéria-prima, a cana-de-

açúcar . No período da produção de açúcar mascavo nos engenhos 

bangüês, os senhores de engenho exerciam um total domínio sobre 

aqueles que eram apenas lavradores e que formavam um número 

relativamente grande, pois a montagem dos engenhos exigia uma 

aplicação de capital e nem todos os proprietários de terra tinham 

disponibilidade financeira para essa empreitada . 

Assim, na pirâmide social, os senhores de engenho 

situava-se em seu ápice e detinham o controle sobre todo o 

processo produtivo, eram detentores do poder econômico e do poder 

político; 

influência 

detinham todo o · poder a nível local e exerciam 

nas decisões tomadas em relação .à Colônia, pelos 
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representantes do Rei de Portu~al, e no Império, após a 

Independência, em 1822 . 

AbaiKo deles estavam os lavradores proprietários 

aqueles que possuíam terras próprias, cultivavam a cana mas não 

possuíam engenho para moer . Viviam numa situação de dependência, 

pois não tinham nehuma garantia de ver suas canas moídas, não 

· eKerciam nenhuma fiscalização sobre a relação entre a matéria-

prima e o açúcar produzido e ainda tinham de pagar ao 

proprietário do bangüê um percentual de 50% sobre o açúcar 

produzido . 

Em pior situação ficavam aqueles que eram lavradores 

não proprietários, 

em que produziam . 

pois não tinham o menor direito sobre a terra 

Sendo a cana uma cultura que permite mais de 

uma folha, eles podiam perder o direito ao uso da terra, de 

acordo com a vontade do proprietário, na medida em que não havia 

nenhum contrato firmado . Tinham de pagar uma percentagem <75X> 

sobre o açúcar produzido, o que tornava a situação destes 

eKtremamente crítica nos momentos de maior crise de preços . 

A submissão dos lavradores, propritários ou não, aos 

donos de engenhos, era total, tanto que, cronistas como Antonil 

afirmarem ''aqueles que têm o título de senhor parece que em todos 
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quer dependência de servos"67 , daí haver, já naquela época, um 

clima de hostilidade entre esses dois segmentos produtores . 

} 

Ainda nos fins do século XIX, mais precisamente em 

1878, quando era sentida a necessidade premente de modernizac;:ão 

da produc;:ão, houve, na cidade do Recife, um Congresso Ac;:ucareiro 

promovido pela Sociedade Auxiliadora da Agricultura de 

Pernambuco, no qual foi exaustivamente debatida a situac;:ão 

daqueles que eram lavradores de cana, cujas relac;:ões deveriam ser 

definidas em lei,mas que eram decididas pelo arbítrio . 

Houve um fator de concordância entre todos os 

congressistas, a tese de que tanto os engenhos centrais como as 

usinas deveriam ter separadas a parte agrícola da industrial para 

que não houvesse uma relac;:ão de dependência, como historicamente 

sempre tinha havido. Além disso, sugeriram ao Governo a 

elaborac;:ão de leis em que fossem reguladas as relac;:ões entre os 

proprietários de terra e os lavradores não proprietários, o que, 

na verdade, nada mais era do que a elaborac;:ão de um código rural . 

Os engenhos centrais estabeleciam o princípio da 

separac;:ão entre a atividade agrícola e industrial, ou seja, eram 

apenas fábricas de ac;:úcar . Não deram, porém, o resultado 

esperado, devido a uma série de fatores já suficientemente 

analisados; mas um desses fatores foi justamente o boicote dos 

ANTONIL, Andn~ João. Cultura e opulência do Brasi 1, e m suas 
drogds e minds <texto da edic;:io de i9ii) . Sio Paulo, 
Companhia Editora Nacional, 1967. p . 
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produtores da matéria-prima, que, quando possuíam engenhos, 

preferiam continuar eles próprios a produzir o açúcar e quando 

eram lavradores, mesmo proprietários, a tradição de submissão 

l 
fazia com que continuassem a enviar suas canas para os engenhos . 

I 

bangüês, boicotando os centrais . 

A resistência dos senhores de engenho a essa inovação 

se justificava pelo fato de que perderiam o controle sobre todo o 

processo produtivo, o que acarretava na perda não só do poder -

econômico como também do poder político; além disto, temiam que 

mais tarde viessem a ser tratados pelos engenhos centrais como 

haviam tratado os lavradores . 

A idéia dos engenhos centrais fracassou totalmente, · 

daí desenvolverem-se as usinas, onde se voltava ao princípio de 

reunião de todo o prcesso produtivo; assim, elas possuindo a 

própria matéria-prima, sobretudo por que as primeiras surgiram 

geralmente em grandes engenhos, e com uma pequena capacidade de 

produção, não tinham, para seu funcionamento, a dependência do 

fornecimento da cana-de-açúcar, corroborado pelo fato de que o 

valor da estrutura familiar fez com que alguns senhores de 

engenho, com terras próximas às usinas desativassem suas 

fábricas e passassem à condição de fornecedores . 

Apesar da resistência dos bangüezeiros, as usinas, 

detentoras de um maior capital, produziam o açúcar cristal que 

era destinado à exportação e à melhor parcela de mercado interno 



201 

passaram então a ampliar seus domínios, fazendo com que muitos 

engenhos ficassem de "fogo morto", a comandar a produc;ão do 

espac;o e a deter o poder econômico e político . 

Aos senhores de engenho, que produziam um ac;úcar de 

inferior qualidade e a custos mais elevados, ficou como única 

alternativa o abastecimento do mercado interno, de baixo poder 

aquisitivo; daí irem, aos poucos, encerrando as atividades fabris 

e vendendo as suas terras às usinas ou se transformndo em 

fornecedores de cana . Houve tentativas de reação, não contra o 

processo usineiro, pois este era irreversível, e sim de adaptação 

à nova realidade, com a formac;ão de cooperativas de bangüezeiros 

para a implantac;ão de usinas . Essa in.iciativa, com o apoio do · 

Estado, através do IAA, na prática não deu maiores resultados, 

com exceção apenas da usina Caeté, implantada em Alagoas pela 

Cooperativa dos Bangüezeiros de São Miguel dos Campos . Essa 

iniciativa tentou ser seguida por outras, mas fatores endógenos, 

representados pelos diferentes interesses dos bangüezeiros, e 

exógenos, devido a situac;ão do preço do açúcar e os grandes 

investimentos necessários à implantação de uma usina, fizeram com 

que não passassem de intenc;Ões . 

4.e A RELAC~O ENTRE AS USINAS E OS FORNECEDORES 

As primeiras décadas do século XX iriam ser palco da 

luta entre as usinas e os senhores de engenho, entre as usinas 
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maiores contra as pequenas , detentoras de um menor capital, e 

entre as usinas e os fornecedores . 

Conforme já foi salientado, os bangüês enfrentaram os 

engenhos centrais, mas não estavam preparados para a luta com as 

usinas; primeiro, porque estas reuniam novamente toda a atividade 

produtiva e segundo porque, sofrendo ainda a crise de braços, 

gerada pelo processo de abolição da escravatura, aliada à grande 

queda dos pre~os do açúcar, não tinham como disputar com as 

usinas, na medida em que estas surgiram quase totalmente 

independentes do trabalho escravo e com uma produção mais 

moderna , que resultava num açúcar de melhor qualidade . 

Muitos dos antigos senhores de engenho, ao perderem o 

controle da atividade produtiva, ao desativarem os seus engenhos 

e se verem expropriados dos meios de produção, abandonaram a 

agricultura e foram viver nas cidades; outros, que conseguiram 

manter a propriedade da terra, optaram pelo arrendamento da mesma 

aos foreiros; outros, ainda, passaram à condição de fornecedores 

de cana às usinas, conseguindo assim manter a propriedade da 

terra e o vínculo com a produção açucareira, mas submetidos a uma 

relação de dependência para com os usineiros . 

Apesar de no início do processo usineiro os governos 

terem tomado algumas medidas de proteção aos fornecedores, o que 

se via, na prática, era que a usina desenvolvia, de forma livre, -. 

a sua força de dominação, ampliando o seu espaço a cada momento, / 
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fazendo surgir diferentes tipos de fornecedores que podiam ser 

diferenciados dos antigos lavradores de engenho, 

relação à origem, às tradições e ao padraão de vida . 

somente em 

O fornecedor, proprietário ou arrendatário, era, na 

sua essência, um antigo senhor de engenho, carregando dentro de 

si todos os sentimentos dessa outrora classe social dominante . 

Este fato não era admitido pelos usineiros que não queriam manter 

um tratamento de igual para igual, iniciando-se assim o processo 

de luta . Entre os diferentes tipos de fornecedores havia pelo 

menos um ponto em comum, totalmente independente de suas origens, 

a falta de garantia e a dependência em relação às usinas . . * 

Praticamente não eKistia uma proteção legal, a pesage 

da cana era feita sem fiscalização, a obrigação de fornecer ou de 

moer as canas estava condicionada apenas ao financiamento e as 

tabelas d.e preços . pagos pela matéria-prima não eram uniformes, 

variando de uma usina para outra, embora não interessasse ao 

usineiro a total eliminação da figura do fornecedor, pois a 

atividade agrícola,além de laboriosa,era pouco lucrativa. Na 

produção de açúcar os maiores riscos estavam justamente na 

atividade agrícola, valendo a pena deiKá-la, em parte, sob a 

responsabilidade dessa nova categoria de lavradores. No Nordeste 

este fato era bastante visível nos momentos de maiores crises do 

a~úcar ou quando havia a ocorrência de secas; nestes dois casos a 

atividade agrícola só dava prejuízos, o que fazia crescer a 

participa~ão dos fornecedores na produção da cana 
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A partir de 1929, houve uma superproprodução mundial 

de açúcar, num momento em que o mercado consumidor se encontrava 

em retração, fazendo com que os preços se tornassem extremanente 

gravosos, tanto os do açúcar como, principalmente, os pagos pelas 

usinas à cana dos fornecedores . Para evitar a ruína destes, o 

Governo de Pernambuco aprovou, em 1932, .uma tabela uniforme para 

o preço da cana, o que minorava a situação dos fornecedores, na 

ocasião em que a ação da Comissão de Defesa do Açúcar - COPA 

conseguia estabilizar os preços do produto no mercado interno . 

Por outro lado, a política da COPA objetivava uma 

limitação, o que fazia com que desaparecesse aquela ância das 

usinas em ampliarem seus domínios. Ora, como estes domínios já 

eram bastante vastos, produzindo um acentuado volume de matéria

prima, a cana do fornecedores ficava relegada a um segundo plano. 

Com a estabilização dos preços no mercado interno e a , 

pretendida política de limitação da produção, a atividade 

agrícola passava de onerosa a lucrativa; as novas tabelas de 

aquisição da cana aumentaram os custos da produção do açúcar, 

além do que, a limitação gerava uma necessidade de fornecimento 

regular de cana; todos estes fatores fizeram com que as usinas -

partissem para produzir, o máximo possível, as suas próprias 

canas, suprimindo de forma gradativa os fornecedores, muito 
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embora estes tivessem contribuído para a formação de suas quotas 

de produção. 

1 

A política de limitação posta em prática a partir de . 

1934, pelo Instituto do Açúcar e do Álcool, acirrou ainda mais a 

luta entre os usineiros e os fornecedores . A lógica da 

reprodução do capital investido na agroindústria canavieira era a 

mesma do capital industrial, sendo a usina o elo final, ou seja, 

a etapa industrial de um processo que se iniciou no campo . 

Como salienta Octávio Ianni,"a usina é uma fábrica 

fora do lugar , da cidade no campo. Nela o capital agrário e o 

industrial aparecem conjugados . Na agroindústria canavieira, o 

capital industrial instalado no campo confere ao capital agrário 

seus matizes . Pouco a pouco as eKigências da usina se 

estabelecem e se impõem no canavial sobre todos os seguimentos 

envolvidos"º" · 

A primeira lei realmente importante na abordagem 

dessa luta foi a de nª 178, de '05/01/1936, cujo objetivo básico 

era obrigar as usinas e destilarias a receberem dos fornecedores 

a matéria-prima por eles produzida, em uma quantidade que 

correspondesse à média do fornecimento ocorrido no qüinqüênio da 

limitação, ou seja, dividia a quota de produção das usinas entre 

suas próprias canas e a dos fornecedores . Deste modo, ficava o 

fornecedor obrigado a fornecer a matéria-prima à usina e esta a 

•• I ANN I , Octá i o . A C 1 asse Oper.ár ia vai ao Campo . São Pau 1 o, 
Caderno CEBRAP <24) , Editara Br asil i ense , 1977 . pp . 36-37. 
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recebê-la; se o fornecedor interrompesse o fornecimento perderia 

o direito à sua quota, o mesmo aconteceria em relação à usina que 

se recusasse a receber essa parcela de sua quota total. 

A quota , na verdade, passou a caber ao produtor de 

cana e não ao fabricante do açúcar, muito embora nenhum dos dois 

tivesse o direito de dispor das mesmase~ . O grande incoveniente 

desta lei, para os fornecedores, era que a mesma não tratava dos 

fornecimentos feitos após a sua vigªncia, isto •· resultantes de 

um aumento nos limites de produção, como também criou um 

qüinqüênio de fornecimento diferente do da limitação da produção; 

e, apesar de ter admitido o tabelamento, não cuidou da 

fiscalização do cumprimento do mesmo . 

Como houve um acordo entre as diversas partes 

interessadas na questão, o IAA assumiu o papel de mediador de 

todos os litígios que viessem a ocorrer entre os usineiros e 

fornecedores, solucionando uma série desses; entretanto, questões 

relativas à fi s calização da pesagem da cana fornecida ficavam 

for a da alçada do Instituto, que e xercia um pode r meramente 

arbitral . 

O que se pode notar é que houve no Bras il como um 

todo e em particular no Nordeste, uma progressiva absorção pelas 

usinas, das quotas dos fornecedores, feita através da aquisição 

SOBR INHO, Ba1-bosa Li ma . Problemas Econômi cos e s ociais da. 
lava ur.iJ. c.iJ.n .iJ.vie i r.iJ.. 2 • ediç:ão , Rio de Janeirc>, Li v rarici. 
Ed i t o r a Zél i Va lve rde , 1945 . p. 3 9 . 
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de terras, fato comum em São Paulo, ou pela indenização aos 

fornecedores pelas suas quotas, sob a alegação de que a 

ocorrência de uma elevação dos custos de produção, tornava 
l 

inviável essa atividade para os fornecedores, fato comum no 

Nordeste . 

Essa suposição não é verdadeira, justamente no 

momento em que a cana foi tabelada e foram concedidas algumas 

garantias aos fornecedores . O que houve, na realidade, foi a -

absorção pelas usinas das quotas dos fornecedores, pois como a 

atividade agrícola deixava de ser arriscada valia a pena a usina 

aumentar a sua própria produção açucareira . A maior prova deste 

fato é que em Pernambuco, onde houve, comparando-se com o 

restante do País, maior absorção de quota de fornecedores pelas 

usinas, durante a grande seca de 1937/38, quando a atividade 

agrícola passou a ser de alto risco, aumentou a participação dos 

fornecedores; mas, terminado o período de seca essa participação 

voltou a entrar em declínio . 

Vale ressaltar que este fato não pode ser apontado 

como culpa direta da limitação; o que houve, de fato, é que ela 

deveria proteger os produtores como um todo, mas, ao eliminar os 

riscos da atividade agrícola, tornando-a lucrativa, fez com que 

os usineiros, que controlavam o processo produtivo, partissem 

para ampliar a sua produção de cana, favorecidos pelo fato de que 

a grave crise anterior tinha gerado para os fornecedores elevados 

débitos para com eles, débitos que foram liquidados via absorção 
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de quotas . Apesar de ter havido um reajustamento econômico, 

objetivando o reajuste das dívidas dos agricultores, os 

usineiros, beneficiados enquanto agricultores, 

esses benefícios aos fornecedor~s . 

não repassaram 

Não havia mais, por parte das usinas, porque ter um 

sócio com quem pudessem partilhar os riscos e os possíveis 

prejuízos que eram inerentes à atividade agrícola, e os 

fornecedores não tinham meios legais de resistir, principalmrnte 

porque essa compensa~ão não levou em considera~ão o valor da 

quota, na medida em que não havia a quota legal . 

O que se pode concluir é que a limita~ão da produ~ão, 

regulamentada pela Lei n"" 178, serviu para acelerar o 

desaparecimento dos fornecedores e acirrar a luta entre esses e 

os usineiros, 

objetivos.,..º. 

embora se salientasse que esses não eram os seus 

Tentando atenuar esse processo de luta, o Decreto-

Lei nª 1 669, de 11/10/1939, estabeleceu critérios bastante 

objetivos para o aumento das quotas de produ~ão das usinas . Além 

de tê-las dividido em categorias, para viabilizar o crescimento 

das pequenas e médias usinas, protegia o fornecedor ao determinar 

que um percentual de 70% da amplia~ão das quotas seria destinado 

aos fornecedores, lavradores e colonos e apenas 30% poderia ser 

destinado à amplia~ão da produ~ão de cana da usina . 

70 SOBRINHO, Barbosa Lima . Op . cit . pp . 67/69 
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Só anos mais tarde, em 1941, é que houve realmente a 

regulamentação dessas relações entre aquelas duas categorias, 
1 

através do Estatuto da Lavoura Canavieira, pelo Decreto-Lei 

nª 3 855, de 21/11/1941 . 

4 . 3 - O ESTATUTO DA LAVOURA CANAVIEIRA: 

OBJETIVOS# CONSEQUÊNCIAS E CRiTICAS 

A cada ano que passava ficava mais deteriorada a 

relação entre os usineiros e fornecedores, estes cada vez mais 

espoliados por aqueles . O Governo Federal, sentindo que as 

legislações anteriores não solucionaram o problema e que serviram 

mais para acirrar os ânimos, temeroso de que uma aliança proposta 

pelos fornecedores proprietários aos não proprietários viesse, 

mais tarde, a redundar num alargamento desta aliança à classe 

trabalhadora, o que acarretaria num processo de desestabilização 

de todo o sistema, procurou intervir de forma direta na luta, 

oferecendo aos fornecedores uma maior segurança nas suas relações 

com os usineiros~.s. . 

O Decreto-Lei n- 3 855, de 21/11/1941, foi promulgado 

pelo Presidente da República quando a Presidênc ia da Comissão 

Executiva do IAA era exercida pelo pernambucano, Barbosa Lima 

Sobrinho , que é considerado, juntamente com o Sr . Leonardo Truda , 

como dos melhores preside ntes do Insti tuto . 

7 .s. ANDRADE NETO , Jo.:i q ui m Con-ei a Xa v ier. Op . Cit . p . 54 
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Como o Estatuto da Lavoura Canavieira é do 

conhecimento de todos aqueles que estudam a história econômica do 
l 

País, especialmente a agroindústria canavieira, torna-se 

desnecessário a sua reprodução na íntegra, sendo mais importante 

a análise de seus principais artigos, objetivos e metas, suas 

conseqüências e as críticas que foram e são feitas até hoje ao 

mesmo . 

Antes da análise dos principais pontos do Estatuto, 

vale salientar que o mesmo foi antecipado por uma ampla discussão 

entre o IAA, na pessoa do seu Presidente, e a classe produtora de 

açúcar dos diferentes estados, onde foi submetido aos mesmos o 

anteprojeto que deu origem ao Estatuto7 e . 

Foram discutidas desde as vantagens e desvantagens da 

grande e da pequena exploração agrícola, a dependência do 

fornecedor à usina, sua importância na produção açucareira, até 

as questões concernentes à concentração industrial e à produção 

em escala . 

A produção açucareira brasileira naquele momento só 

sobrevivia graças à política de proteção exercida pelo Estado, 

através da atuação da COPA e do IAA, que haviam proibido a 

entrada, no mercado interno, do açúcar importado a preços abaixo 

?Q SOBRINHO , Barbosa Lima . Op. Cit . pp . 100-180 . 
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do nacional, e, com a política de limitação da produção, haviam 

conseguido a estabilização dos preços nesse mercado . 

Em linhas gerais, o Estatuto tinha como objetivo 

evitar a proletarização de uma classe produtora, os fornecedores 

de cana, e a união desses com os trabalhadores rurais, o que 

poder . acarretaria numa desestabiliza~ão na estrutura de 

Fortalecia-se os fornecedores, proprietários ou não, livrando-os 

do jugo em que se encontravam em relação aos usineiros . 

A proteção aos fornecedores e lavradores fica bem 

clara no seu Artigo 1°, onde foram caracterizados como lavradores 

de cana todos aqueles que, cultivando em terras próprias ou 

alheias, inclusive de um fornecedor, houvessem fornecido para uma 

mesma usina e/ou destilaria por, no mínimo, três safras 

consecutivas . 

Assim, caracterizava como fornecedores de cana, os 

parceiros, arrendatários e os lavradores, ou seja, todos aqueles · 

que estivessem sujeitos aos riscos agrícolas, excetuando-se 

apenas os empreiteiros que fossem contratados pelos proprietários 

e remunerados por estes, e os trabalhadores assalariados . 

Para evitar que as usinas os burlassem, ficou vedado 

aos proprietários e acionistas das usinas e destilarias, assim 

como aos seus parentes até o segundo grau, de virem a ser 
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enquadrados como fornecedores, ficando o IAA com a obrigação de, 

num prazo de doze meses, organizar o cadastro dos fornecedores . 

No que diz respeito ao fornecimento de cana, o 

Estatuto, em seu Artigo obrigava os usineiros e 

proprietários de destilarias a receberem dos seus fornecedores as 

quotas de fornecimento fixadas pelo IAA; ao mesmo tempo obrigava 

aos fornecedores a entrega dessas quotas, que, pelo Artigo 25°, 

teriam que ser registradas diariamente pelas usinas e 

destilarias as quantidades de matérias-primas recebidas destes 

fornecedores, ficando prevista em outros artigos, uma série de 

sanções para ambas as partes, caso não cumprissem o previsto nos 

dois artigos . 

Pelo Artigo 32°, ficou definida que a pesagem das 

canas seria obrigação das usinas, que passariam a manter balanças 

próprias, . podendo os fornecedores, pelo Artigo 35°, árcando com 

as despesas, instalar balanças em locais previamente 

estabelecidos com os recebedores . Para amarrar a questão, 

bastante delicada, da pesagem da cana, em seu Artigo 37°, 

obrigava o recebedor a dar ao fornecedor um certificado de 

pesagem, totalmente discriminado, da mesma forma que poderia 

haver, por parte destes, a fiscalização da pesagem da cana. 

Um Artigo de grande importância f .oi o 48°, onde foram 

fixados os critérios de limitação e restrição à atividade 

agrícola desenvolvida pelas usinas, determinando que estas 
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utilizariam na fabricação de sua quota de açúcar um volume de 

canas próprias até no máximo de 60% da respectiva limitação. Pelo 

foi dado um prazo até a safra 1942/43 para que as 
l 

usinas e destilarias que utilizassem um percentual superior a 75X 

de canas próprias, se adequassem ao previsto, distribuindo o 

excedente para os fornecedores; e, para as que tivessem um 

~ercentual superior a 60X, o Artigo 50ª dava um prazo para a 

transformação até a safra de 1943/44, e o artigo 52° proibia às 

fábricas que possuíssem percentagem superior à estabelecida, uma 

uma redu~ão no percentual dos fornecedores . 

Ao mesmo tempo, pelo Artigo 54°, ficou estabelecido 

que o IAA só concederia autorização para a montagem de novas 

usinas, desde que estas tivessem totalmente separadas a atividade 

agrícola da industrial, ficando a primeira totalmente por conta 

dos fornecedores . 

Em relação à forma de distribuição dos encargos e 

vantagens da limitação da produção, o Artigo 56° determinava a 

participação dos fornecedores em toda redução ou aumento, que 

fosse imposto, a título provisório, à limitação normal da usina, 

num percentual condizente com a sua quota; como também, no 

ficou determinado que em qualquer aumento autorizado 

pelo IAA no limite de produção das usinas, teria que ser 

atribuída uma parcela desse aumento para a percentagem das canas 

dos fornecedores . 



214 

Nas disposições gerais, o Artigo 68º estabeleFia que 

a quota de fornecimento aderia ao fundo agrícola em que se 

encontrava a lavoura que lhe deu origem, enquanto a de açúcar 

acompanhava o 
1 

estabelecimento industrial, sem que houvesse 

prejuízo para o Estado produtor, através de uma diminuição de sua 

quota limite. 

Pelo Artigo 70°, ficou estabelecida a fixa~ão, por 

parte do Instituto, da quota de cada fornecedor às usinas e 

destilarias . Sempre que houvesse autorização de aumento de 

produção, na distribuição de quotas de fornecimento dar-se-ia 

preferência aos pequenos fornecedores que lavrassem diretamente a 

terra, sem a utilização de mão-de-obra assalariadas . 

No seu Artigo 77°, ficava vedada à usina assumir a 

quota do fornecedor que houvesse, por qualquer motivo previsto no 

Estatuto, perdido o seu direito, esta teria que ser distribuída 

de forma proporcional pelos demais fornecedores; assim como em 

seu Artigo 80°, estabelecia que seriam contemplados em primeiro 

lugar aqueles cujas quotas fossem inferiores ao mínimo 

estabelecido pelo Instituto . 

Sobre as quotas dos engenhos o Artigo 82° autorizava 

o Intituto a incorporar às usinas as quotas daqueles que fossem 

desativados, mesmo quando situados em outra zona canavieira, 

dentro de um mesmo Estado, bastando para isso que o engenho e a 

usina pertencessem a mesma pessoa,com uma redução de 50% na quota 
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açucareira do mesmo . Já a conversão de quotas de produção de 

açúcar dos engenhos em quotas de fornecimento, o Artigo 83° 

autorizava o IAA a permitir a conversão, desde que não fosse uma 

produção ilegal e que a usina, situada dentro da mesma zona 

geográfica, tivesse condições de aproveitá-la. 

Quanto ao deslocamento de quotas de fornecimnto, o 

Artigo 85° determinava que poderia ser permitida pelo IAA, a 

titulo excepcional, o deslocamento da mesma para outro fundo 

agrário, a pedido do proprietário, quando ambos os fundos 

pertencessem ao mesmo proprietário ou, quando não, com a 

aquiescência do fornecedor . 

O Artigo 87° estabelecia a vincula~ão dos preços da 

cana numa correspondência ao do açúcar e do álcool, tendo em 

vista o coeficiente de rendimento industrial médio das fábricas 

de cada Estado, 

fornecidas . 

o teor de sacarose e a pureza das canas 

O Artigo 91° outorgava à Comissão Executiva do IAA a 

tomada de providências necessárias para garantir a integridade do 

fundo agrícola; como também, pelo Artigo 92°, ficava vedada a 

divisão de quotas de fornecimento, em conseqüência da divisão da 

terra, desde que a mesma não assegurasse recursos suficientes 

para a manutenção regular do proprietário e sua família . Para 

assegurar essa medida, outros artigos previam até a anulação de 

decisões judiciais de divisão de propriedades agrícolas. 
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Em seu Artigo 99°, ficava assegurado ao fornecedor 

não proprietário e ao lavrador o direito de renovação de contrato 
l 

de uso ~a terra, e no Artigo 100°, previa que caso não houvesse 

acordo entre os interessados, em relação à renovação, poderia 

qualquer das partes que se sentisse prejudicada submeter o 

litígio ao pronunciamento dos órgãos de conciliação e julgamento . 

Sobre os litígios, o Artigo 107° determinava que 

quando os mesmos fossem entre fornecedores e recebedores, em 

conseqüência de fornecimento, seriam previamente dirimidos pela 

Comissão Executiva do IAA . Em seguida, vários outros artigos 

versavam sobre as atribuições e a formação das comissões de 

conciliação e julgamento . 

Finalmente, em relação a assistência à produção, o 

Artigo 144°, instituiu a ta~a de Rs 1$o <um réis) por tonelada de 

cana, incidindo sobre a parcela de produção efetivamente entregue 

pelo fornecedor às usinas e destilarias . Os recursos se 

destinariam a assistência ao fornecedor no período de 

entressafra; pelo Artigo 151ª, os recursos remanescentes seriam 

destinados na assistência à produção e na melhoria das condições 

de vida do trabalhador . 

Apesar de toda a legitimidade do Estatuto da Lavoura 

Canavieira, nos estados maiores produtores houve, por parte de 

grande número de usineiros, uma pesada crítica ao mesmo . Em 
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Pernambuco, o proprietário da Usina Catende, então a maior do 

país, o Sr . Antônio da Costa Azevedo, em entrevista ao Jornal O 

Globo, no Rio de Janeiro, salientou que o Estatuto pretendia 

proibir a classe dos usineiros de produzir racionalmente as suas 

terras, para beneficiar uma outra classe, a dos fornecedores de 

Alegava que o Decreto delegaria aos fornecedores, 

. embora reconhecesse se tratar de uma classe injusti~ada, o 

.direito de produzir a cana, inviabilizando para a usina essa 

produ~ão, daí ele se constituir numa grave amea~a aos interesses 

sociais em fun~ão daqueles trabalhadores agrícolas das usinas . 

O problema seria o fato de a atividade agrícola do 

fornecedor ser deficitária, tanto que, após a Lei nº 178, que deu 

garantias aos fornecedores e elevou os pre~os da matéria-prima, 

muitos foram à falência, tendo que entregar suas terras às usinas 

devido ao endividamento, causando, ao seu ver, prejuízo às 

mesmas. Foi por op~ão dos fornecedores e não por ganância, 

ambicão por terras ou prepotência que os usineiros assumiram as 

terras dos fornecedores e passaram a cuidar da parte agrícola . A 

limita~ão da produ~ão e dos pre~os do a~úcar faz com que a usina 

tenha que cultivar suas terras para assegurar o cumprimento de 

suas quotas e compensar a limitação dos pre~os com uma redu~ão 

nos custos . 

7~ Entrevista concedida ao Jornal O Globo . Rio de Janeiro, 1941 . 



2!8 

Quanto ao propalado sentido do Estatuto,, por muitos 

usineiros denominado de Código Penal da Indústria Açucareira, de 

defender os usineiros, quando criava uma classe média rural entre 
1 

esses e o operariado agrícola e industrial, ele argumentava que 

essas classes deviam somente existir se possuíssem condições 

próprias para sua existência . 

Na visão dos produtores da região, o Estatuto era 

prejudicial à economia nordestina, em vários artigos . Em geral 

havia uma crítica generalizada, mas os pontos de maiores 

polêmicas foram: 

O artigo que estabelecia o limite de 60% para as 

canas próprias das usinas não levava em conta a pequena produção 

dos fornecedores e lavradores, criando até uma nova classe de 

fornecedores, os colonos, que além de não existirem no Nordeste, 

no Centro-Sul, onde são encontrados, constituem uma forma de 

trabalho assalariado. Para eles o Estatuto não acrescentaria 

nenhum benefício aos fornecedores, mais do que já conseguidos 

pela Lei nª 178, não havendo assim motivo para a sua formulação . 

O artigo que estabelecia o IAA como encarregado da 

distribuição de novas quotas, obrigava a usina que não possuía 

fornecedores, ou os possuía em pequena propor~ão, a ter que criar 

intermediários para o cultivo da cana, ou seja, criar 

fornecedores,entregando para eles terras que eram cultivadas pelo 

próprio usineiro, financiando-os para que eles pudessem produzir . 
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Consideravam um absurdo o IAA exigir do proprietário 

da usina que se prendesse ao fornecedor por contrato, na medida 

em que esses novos fornecedores passavam de imediato a ter uma 

quota de produç:ão, protegidos por lei; essas quotas de 

fornecimento eram inscritas num Registro de Imóveis, tendo o 

direito de renová-los por um tempo indefinido, mesmo se não 

conviesse ao proprietário, que para dele se livrar teria que 

indenizá-lo. Não adiantaria a ele se livrar, pois teria que 

outro fornecedor ocupar o seu lugar, já que era vedada à usina o 

direito de absorver a quota. 

Ainda foi vedado aos usineiros incluirem seus 

parentes até o segundo grau entre os fornecedores, daí 

perguntarem-se, se era com estranhos que se iriam resolver as 

questões existentes, fato que representaria um crime contra o 

direito de propriedade, que poderia mais tarde se estender a 

outras atividades. 

Ficava também definido que a montagem de novas usinas 

só seria autorizada pelo Instituto se houvesse a total separaç:ão 

entre as partes agrícola e industrial, o que seria a repetiç:ão da 

experiência dos engenhos centrais, além de um cerceamento ao 

direito do industrial de ser agricultor. 
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Os usineiros afirmavam que o Decreto inviabilizaria a 

produção açucareira; no caso de estados, como a Paraíba, 

Pernambuco e Alagoas, onde o limite da produção era de 6 000 . 000 

de sacas de açúcar, 1 ' . seria necessar10 um número de fornecedores 

bem superior ao imaginado, pois teriam que ser produzidos 

4 000 000 de toneladas de cana . 

A maior crítica ao Estatuto, porém, deve ser feita ao 

seu lado social, pois não tocava na questão do trabalhador,/ 

apesar de no anteprojeto o Sr. Barbosa Lima Sobrinho · ter 

analisado as diferentes situações do operário da usina, que era 

protegido pela legislação trabalhista do operário urbano, e do 

rural ser totalmente desamparado; essa questão só foi tocada 28 

anos depois, em 1963, com o Estatuto do Trabalhador Rural, que 

estendeu a este os benefícios do urbano. As poucas vantagens 

nele concedidas aos trabalhadores, não foram obedecidas pelas 

classes produtoras, usineiros e formecedores . 

Era de se esperar que um Decreto como este, mesmo com 

as severas criticas dos usineiros, tivesse como única finalidade 

evitar convulsões que desestruturassem o equilíbrio do poder, não 

tocasse fundo na questão trabalhista, pois, caso o fizesse, 

geraria problemas bem maiores, pois iria ferir os interesses da 

totalidade da classe social dominante . 

Assim, o Estatuto da Lavoura Canavieira, atendia ao 

seu objetivo básico que era o de disciplinar as relações entre 
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os usineiros e os fornecedores, que estavam sendo expropriados, 

fortalecendo dessa forma os interesses daqueles, evitando uma 

crise político-social sem precedentes . 

Mais tarde, os princípios contidos no Estatuto foram, 

em parte, deixados de lado, sobretudo aqueles concernentes às 

quotas de produção; tanto que, em 1946, logo após a guerra, o 

Decreto-Lei nº 9 827, de 10/09/1946, que determinou uma revisão 

geral das quotas de produção de açúcar de usina por Estado ou 

Território, aboliu a obrigatoriedade da distribuição em partes 

iguais, entre usineiros e fornecedores, das novas quotas de 

produção . Além disso, foi mais além quando permitiu a 

incorporação, pelas usinas, dos 50X da quota que cabiam aos 

fornecedores, caso houvesse por parte desses uma falta de · 

capacidade de produção . 

Inegavelmente, 

apesar de suas falhas, 

o Estatuto da Lavoura Canavieira foi, 

um marco na história da economia 

canavieira, quando regulamentou as relações entre essas duas 

classes produtoras, evitando o fim dos fornecedores, que 

desempenhavam, como até hoje desempenham, 

neste setor da economia nacional . 

um papel relevante 
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50 

5.~ - A SITUAcao DO ACúCAR NA DÉCADA DE 50. A 

MODERNIZAcao DAS USINAS E EXPANsao DOS CANAVIAi! 

A década de 50 foi marcada por uma expansão bastante 

significativa da agroindústria canavieira em todo o País . Essa 

expansão foi uma conseqüência do aumento populacional e de uma 

crescente urbanização da população brasileira, devido ao processo' 

de industrialização. Esses dois aspectos, crescimento 

populacional e urbanização, levaram a um aumento na demanda do 

açúcar no mercado interno . 

O processo de expansão da agroindústria canavieira, 

porém, foi superior ao crescimento da demanda no mercado interno, 
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fazendo com que o País voltasse a ser um dos maiores exportadores 

mundiais de açúcar, exportações cujos preços eram bastante 
t / 

variáveis, fazendo com que ora fossem lucrativas, ora gravosas. 

O Instituto do A~úcar e do ~lcool - IAA -, na década 

anterior, havia passado por uma grande reformulação, o que 

permitiu, através de uma estrutura maior, mais completa e mais 

complexa, que ele estivesse plenamente preparado para esse 

processo de crescimento. 

A reestrutura~ão do Instituto foi viabilizada através 

do Decreto n~ 29 118, de 10/01/1951, que implementou um novo 

Regimento, embora desde a sua criação já houvesse passado por 

várias modificações, determinadas pelas condições de 

produção/mercado/preços . Essas transformações na estrutura do 

órgão começaram a ser mais substanciais a partir do Estatuto da 

Lavoura Canavieira, já analisado no capítulo anterior, e da 

eclosão da Segunda Grande Guerra Mundial, quando houve uma total · 

mudan~a na estrutura da produ~ão canavieira. 

O novo Regimento, além de ter dado maiores poderes à 

Presidência do Instituto, deu ensejo a que fossem criados, dentro 

do mesmo, várias divisões, das quais se destaca pela sua 

importância a Divisão de Estudos e Planejamento - DEP . Suas 

principais incumbências estavam relacionadas com a orientação da 

política agroindustrial canavieira; estudos comparativos entre os 

custos de produ~ão e os preços de venda dos produtos, a~úcar e 
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álcool; estabelecimento de critérios para a fixação de quotas de 

produção, a nível dos estados e, nesses, das unidades produtoras; 
1 

e analisar, através de estudos profundos, a situação da produção 

e do comércio da matéria-prima, a cana-de-açúcar, e dos produtos 

dela obtidos, açúcar, álcool e aguardente. 

Outra divisão de importância, criada pelo novo 

Regulamento, foi a Divisão de Assistência à Produção DAP, 

encarregada da assistência aos fornecedores de cana, em seus 

problemas sócio-econômicos e de relacionamento com as usinas a 

quem estavam vinculados; analisar todos os projetos existentes 

relacionados com a instala~ão e/ou transferência de usinas e 

destilarias, assim como, promover o estudo do teor de sacarose 

das diferentes variedades de cana-de-açúcar cultivadas no país. 

Com a mudan~a no seu Regimento, o Instituto estava 

preparado para a nova década que estava para se iniciar, onde se 

previa, como de fato se confirmou, um acentuado crescimento da 

agroindústria canavieira como um todo; os produtores do Centro-

Sul, especialmente os de São Paulo, interessados na libera~ão 

total das suas quotas de produ~ão, procuravam, aproveitando-se do 

processo de redemocratiza~ão do País, com a queda do Estado Novo, 

esvaziar o Instituto, através de uma campanha onde ele era sempre 

ligado a esse negro período da História do Brasil . 

Logo de saída o IAA, através da Resolu~ão nª 378/50, 

de 29/03/1950, liberou a produ~ão açucareira em todo o País, na 
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safra de 1950/51, ao mesmo tempo em que anunciava a adoção, nos 

planos de safra que estavam sendo elaborados, de medidas visando 

racionalizar a produção, através de uma modernização das usinas,. 

medidas essas condizentes com as propostas obtidas no I Congresso 

Açucareiro Nacional, realizado em Petropólis, no Estado do Rio de 

Janeiro, em 19497 A . 

A tomada de decisões em relação à liberação da 

produção de açúcar na safra 1950/51, tinha duas finalidades 

básicas : recompor os estoques internos de açúcar, já que tinha 

havido uma quebra na safra anterior, motivada por uma seca no 

Nordeste, que fez com que a safra, que era prevista para 23 000 

000 de sacas de 60 kg, só atingisse 20 300 000 sacas; e, ao mesmo 

tempo, dar um prazo ao IAA para a elaboração de uma nova política 

de limitação da produção . 

Não havia nenhum temor em relação a uma 

superprodução, de vez que o eKcedente da produção açucareira 

poderia se destinar à transformação em álcool anidro e hidratado, 

cuja demanda, no momento, era maior do que a oferta . 

Em relação ao álcool anidro, o IAA, pela Resolução 

n ... • 489/50, de 21/12/1950, concedeu uma bonificação especial para 

os seus produtores, em vista das favoráveis condições do mercado; 

ao mesmo tempo em que a crescente industrialização do País 

ampliava a demanda do álcool hidratado. 

7~ fiZMRECSÁNYI, Tamás, O Planeja.menta da Agroindústria. Canaviei1-.::.1 
do Br.:i.sil U9:.-:g0-197,5,I. São Paulo, Hucitec, !979 . p. 237 . 
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Somente através da Resolução 501/51, de 
l 

01/02/1951, foi que o IAA estabeleceu como limites de produção de 

açúcar no País 32 381 595 sacas de açúcar de usina de 60 kg, 

quando a limitação anterior de 22 605 963 sacas, deveria ser 

atingido em cinco anos, ou seja até a safra 1956/57. Essa nova 

quota englobava o consumo da produção do mercado interno até essa 

safra, mais uma margem de segurança de 10% . Parte desse aumento, 

mais de 9 000 000 de sacas, se destinava ao reajuste dos limites 

de cada usina em funcionamento e o restante destinava-se às novas 

usinas que haviam sido instalados nos pricípios do ano de 1951. 

Visando atender à crescente demanda de álcool, que se 

dava num ritmo superior a do açúcar, a Resolução procurava 

fomentar sua produção, através da criação de uma quota 

correspondente a 10% da quota geral da produção açucareira das 

usinas, para o álcool produzido diretamente do esmagamento da 

cana, denominado, conforme já foi salientado, de álcool direto. 

A Tabela V-1, traz de forma detalhada os reajustes 

nas quotas de produção de açúcar por usinas, podendo-se observar 

que a produção continuaria sendo maior na Região Norte/Nordeste a 

quem coube uma quota de 16 780 691 sacas, o que representou um 

percentual de 51,9%, enquanto ao Centro-Sul, coube uma quota de 

32 581 595 de sacas, o que representou um percentual de 48,1% . 



TABELA V-1 

REAJUSTE: DAS WJTAS DE PROOl.t"'1 DE At;OCAR DE USINA PELA RES(l.Ud() 

No.501/51 DO IM 

----------------------------------------------------------------------------
<llJTA ANTERIOO 1 WJTA REAJUSTADA : REAJUSTE CtN:EDIDO 1 

ESTADOS PROllUTIJES :--------~---------:--------~---------
Sacos X 1 Sacos 1 X 1 Sacos 1 X (+) 1 1 1 1 

Pará, Maranhão, Piauí 

e Ceará 96 117 0,4 118 689 0,4 22 568 23,5 

Rio Grande do Norte 142 527 0,6 179 980 0,6 37 453 26,3 

Paraíba 612 576 2,7 727 036 2,3 114 460 18,7 

Pernalbuco 6 660 973 29,S 9 360 287 28,9 2 699 314 40,S 

Alagoas 2 414 272 10,7 3 041 070 9,4 626 798 26,0 

Sergipe 1 118 401 4,9 1 755 295 5,4 636 894 56,9 

Bahia 1 156 015 5,1 1 598 334 4,9 442 319 38,3 

ESPÍrito Santos 118 148 0,5 260 654 o.e 142 506 120,6 

Minas Gerais 1 298 207 5,8 1 825 288 5,6 527 081 40,6 

Rio de Janeiro 3 748 482 16,6 4 909 695 15,2 1 161 113 31,0 

São Paulo 4 856 961 21,5 7 710 667 23,B 2 853 706 SB,7 

Paraná 110 000 o.s 458 BBO 1,4 348 880 317,2 

Santa Catarina 178 366 0,8 207 815 0,6 29 449 16,5 

6oiás e Mato 6rosso 94 918 0,4 227 905 0,7 132 987 140,1 

TOTll. 22 605 963 100,0 32 381 595 100,0 9 775 632 43,2 

FIJfl'E: Instituto do ~úcar e do Alcool. <IM> 
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A nível de estados produtores, Pernambuco continuava-

a ser o maior produtor nacional de açúcar, com um total de 
1 

9 360 287, ou 28,9X da produção nacioanl, o que representou uma 

queda de 0,6X na participação nacional, em relação à limitação 

anterior . São Paulo passou a ter uma quota de 7 710 667, ou 23,8X 

da produção nacional, ou seja um aumento de 2,3X em relação à sua 

participação na produção açucareira nacional . 

Em relação aos outros estados do Nordeste Oriental, 

apenas o Rio Grande do Norte manteve um percentual estável na 

produção nacional, se comparado com a limitação anterior . 

Sergipe aumentou a sua participação de 4,9% para 5,4%, o que 

representou um acréscimo de 0,5X, enquanto Alagoas e Paraíba 

tiveram quedas nos seus percentuais de participação na produção . 

Em termos absolutos, o maior reajuste de quota foi 

concedido ao Estado de São Paulo, 2 853 706 sacas, porém, em 

termos percentuais, foram os estados do Paraná, Goiás e Mato 

Grosso e o Espírito Santo os que tiveram os maiores reajustes, 

com percentuais, respectivamente, de 317,2%, 140,1% e 120,6%. No 

total foi concedido um reajuste de 43,2X nos limites da produção 

de açúcar de usina do Brasil . 

A Resolução que reajustou os limites de produção 

representou, possivelmente, a última tentativa do IAA de reverter 

o processo de mudança do eixo da produção açucareira nacional do 

Nordeste para o Centro-Sul, na medida em que ou o IAA 
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superestinuou a produção daquela região ou subestimou o 

crescimento da produção no Centro-Sul, quando, de saída, houve, 

na primeira, uma quebra 
1 

na safra 1951/52, em função da longA 

estiagem que já vinha ocorrendo desde a safra 1949/50, fazendo 

com que sua produção se situasse bem aquém das estimativas . 

Outra falha da mesma é em relação às estimativas do 

crescimento da demanda do açúcar no mercado interno, càlculada, 

~ercentualmente, · em 4,8% ao ano; levando-se em conta o 

crescimento populacional e a queda no consumo do açúcar produzido 

nos engenhos, o que elevaria o consumo do produzido pelas usinas, 

quando, nos últimos 15 anos, a taxa de crescimento tinha se 

situado num percentual de 6% ao ano . 

Como houve a quebra da produção no Nordeste, o IAA, 

através da Resolu~ão nº 647/52, de 06/02/1952, determinou um novo 

reajuste nos limites para 36 700 000 sacas de açúcar de 60 kg, a 

ser atingido até a safra 1956/57 . Esse reajuste foi distribuído 

entre os estados e nestes, entre as usinas, levando em conta as 

quotas estabelecidas pela Resolução anterior. Foi justamente 

esse último reajuste que levou a produção a~ucareira nacional a 

um quadro de superprodu~ão que esteve presente durante quase toda 

a década . 

Em parte, esse reajuste foi uma tentativa do IAA de 

acalmar os produtores do Centro-Sul, que se encontravam com os 

ânimos bastante acirrados em rela~ão ao Instituto , em 
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conseqüência da política de preços diferenciados do açúcar 

produzido no 

pela Resolução 

tentativa de 

Norte/Nordeste para o dessa Região, estabelecida 

nª 619/51, de 29/12/1951, que representou uma 

reforçar a competitividade dos produtores 

nordestinos nos mercados do Centro-Sul7~. Na verdade, era uma 

maneira de reverter a taKa de lucro eKtraordinária dos produtores 

·de açúcar do Centro-Sul, beneficiados por menores custos de 

produção, maior infra-estrutura de transporte e proKimidade dos 

grandes centros de consumo, quando eram elevados os preços de 

referência do açúcar . 

Pela Resolução ficou estabelecido um preço único de 

liquidação para todo o País, baseado no preço fiKado para região 

Nordeste . A diferença entre esse e o preço de faturamento, 

constituiria um Fundo de Reequipamento, administrado pelo IAA 

para compensação de fretes, financiamento da produção, ampliação 

do parque açucareiro e alcooleiro, custeio de "insumos modernos" 

e da assistência técnica e ainda para o financiamento da 

insta~ação e/ou ampliação de unidades industriais produtoras de 

borracha sintética, que utilizassem o álcool como matéri~-prima. 

Foi essa medida que permitiu a instalação, no 

município do Cabo, em Pernambuco, nos fins da década de 50, da 

Companhia Pernambucana de Borracha Sint•tica - COPERBO - que até 

a década de 70 se utilizava do eKcedente da produção de álcool 

das destilarias do Estado. 

7~ SZMRECS~NYI, Tamás. Op . cit . p . 241 . 
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A reação paulista levou à revogação desta Resolução e 
t 

selou de vez o deslocamento do eiKo de produção do Nordeste para 

o Centro-Sul; na verdade, o IAA não tinha como estancar esse 

processo, lutar contra ele poderia levar à própria eKtinção de 

sua política de limitação ou a um problema mais grave, a eKtinção 

do próprio Instituto . No Brasil nunca houve e até hoje não há 

como lutar contra as forças que detêm o controle econômico e, 

~onseqUentemente, o poder político . 

Também foi uma iniciativa mal sucedida do IAA a 

criação dos denominados Planos da Defesa do Aguardente, que 

perduraram até 1959 . Através deles, que aliás têm antecedentes 

no período da Se~unda Grande Guerra, o IAA requisitava toda a 

produção nacional de aguardente para transformá-la em álcool 

anidro, a pedido dos próprios aguardenteiros que enfrentavam um 

quadro de superprodução . 

Embora se procurasse dar a esses planos um caráter 

moralista, tendo como objetivo diminuir a quantidade de 

aguardente disponível no mercado para o consumo da população, 

ele, na verdade, foi uma forma de socorrer os produtores e 

evitar a sonegação do fisco, já que era comum o desdobramento de 

álcool em aguardente para o não pagamento do imposto de consumo. 

o IAA poderia requisitar até 50% da produção 

aguardenteira naqueles estados que possuíssem destilarias 
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próprias, sendo o restante liberado para a comercialização, com a 

arrecadação de uma taxa de CrS 2,00 <dois cruzeiros> por litro, 

destinada a aplicações no próprio setor e na produção de álcool 

anidro . Além dos problemas jurídicos concernentes aos planos, 

havia também o caráter antieconômico, pois contribuíram para a 

concentração da produção em empresas maiores e para que houvesse 

~randes excedentes de álcool e de cana, colocando em risco toda a 

política de equilíbrio para o setor canavieiro . 

Pelas Resoluções nª 703/52, de 24/07/52, e 806/53, de 

21/05/1953, o IAA autorizou a instalação de destilarias autônomas 

particulares, que nada mais eram do que usinas potenciais, em 

função de suas escalas de produção, o que também punha em risco a 

política de equilíbrio, por isto foram revogadas pela Resolução 

nª 1 304/58, de 26/06/1958 . 

Já a partir do ano de 19~3. o Brasil se viu mais uma 

vez diante de um quadro de superprodução, o que fez com que o 

Instituto tentasse comercializar os excedentes no mercado 

externo, onde, em função do início de recuperação da produção 

mundial, as condições de preços não eram favoráveis . O próprio 

Presidente Getúlio Vargas, em mensagem enviada ao Congresso, 

salientou que embora tivesse havido um aumento das exporta~ões, 

se comparadas as registradas no ano anterior, não permitia a 

colocação do excedente, que era de 4 800 000 sacas de a~úcar. 
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Apesar de ter havido em Londres, nesse mesmo ano, a 

renegocia~ão do Acordo Internacional do A~úcar, onde as 
t 

exporta~ões brasileiras foram ampliadas de 60 000 tM para 175 000 

TM, ou seja, de 1 000 000 para 2 900 000 sacas <o que resultou 

num acréscimo de 1 900 000 sacas> não resolveu a questão do 

excedente cujo o volume era bem superior, agravado pelo fato de 

que os pre~os do a~úcar se encontravam gravosos. 

Como houve, em escala mundial, uma superprodu~ão 

a~ucareira, os termos do Acordo tiveram que ser revistos pelo 

Conselho Internacional do A~úcar, órgão encarregado da 

supervisão do mesmo, que resultou numa redu~ão de 20% de todas 

as quotas de exporta~ão para o chamado "mercado livre mundial", 

já para os anos de 1954 e 1955 . Essa redu~ão para o Brasil foi 

da ordem de 35 000 TM, quando o País pleiteava o escoamento do 

excedente de 60 a 90 000 TM, para o qual já tinha fechado 

negócios de venda, a pre~os extremamente gravosos . 

Só no ano seguinte, em 1955, após sucessivas 

negocia~ões, o Brasil conseguiu ampliar suas exporta~ões para 

195 000 TM; isto serviu para desafogar a situa~ão, embora em 

meados desse mesmo ano tenha o Governo se decidido a abandonar o 

Acordo, em fun~ão do acúmulo crescente, principalmente no 

Nordeste, dos excedentes exportáveis e dos crescentes déficts no 

balan~o de pagamentos, que não permitiam outra op~ão que não 

fosse a amplia~ão no volume das exporta~ões como um todo. O 

crescimento da produ~ào do Centro-Sul, acompanhou o crescimento 
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da demanda do seu mercado, gerando assim, elevados volumes de 

produ~ão excedente no Nordeste, agravado pelas péssimas condi~ões 

vigentes no mercado externo . 

Enquanto a produção crescia de forma acelerada, 

alcan~ando, na safra 1954/55, um volume de 35 400 000 sacas, a 

demanda no mercado interno, embora também crescente, não 

acompanhava o ritmo de crescimento da produ~ão, tanto que, no ano 

de 1955 ela foi de 30 700 000 sacas, gerando um excedente de 

4 700 000 sacas, ou, em termos percentuais, o equivalente a 

aproximadamente 14~ da produção. Esse excedente atingiria um 

volume ainda maior se se adicionasse ao mesmo os acumulados nas 

safras anteriores . 

A situação só não se tornou caótica porque houve no 

MLM um aumento no volume e nos pre~os do a~úcar, em função de 

sucessivas crises políticas o período mais intenso da guerra 

fria entre a URSS e os EUA - e a quebra na produção de açúcar de 

beterraba na Europa . 

Esses fatos favoráveis fizeram com que o Instituto, 

através da Resolução n~ 1 248/57, de 20/12/1957, elevasse para 

47 700 000 sacas de 60 .kg a produção nacional de açúcar de usina, 

sem fixar prazo para a total integraliza~ão do aumento da 

produ~ão . Uma outra novidade, esta bastante prejudicial aos 

produtores nordestinos, principalmente aos de Pernambuco e 

Alagoas, foi que o aumento das quotas de produção não foi feito 
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como vinha sendo, através do critério da distribuição espacial. 

O aumento se baseava na repartição entre as usinas, de forma 

proporcional à - 1 maior produçao alcançada por cada uma, no período 

compreendido entre as safras 1951/52 e i956/5774 . Por esse 

critério foi oficializado o deslocamento da hegemonia da produção 

para a Região Centro-Sul. 

Ao analisar-se a Tabela V-2, observa-se que o 

Estado de São Paulo passou a ser o maior produtor nacional de 

açúcar, com 15 084 701 sacas, o que representava um percentual de 

31,6% da produção nacional, além de ter tido seu limite de 

produção ampliado em 6 851 787 sacas; se compararmos o percentual 

de participação na produção nacional, que era de 24,8%, passou a 

ser, pela Resolução, de 31,6%, ou um aumento de 6,8% . Além disso 

a sua produção, em relação ao limite anterior, teve um aumento 

percentual de 83,2% . 

Pernambuco, que passou a ser o segundo maior produtor 

nacional, teve a sua quota aumentada em 3 324 582 sacas, passando 

a produzir 12 717 932 sacas, um aumento percentual de apenas 

3,54%, que, assim mesmo, foi o mais elevado da Região, depois do 

concedido ao Estado do Rio Grande do Norte. A participação 

percentual de Pernambuco na produção nacional caiu de 28,3% para 

26,6%, ou seja 1,7X . 

74 SZMRECSdNYI, Tamás . Op. cit . p . 247. 



TABELA V-2 

REAJUSTE DAS <mTAS DE PRODLCAO DE ACOCAR DE USINA PELA RESCl..l.00 

No . 1 284157 DO IAA 

ESTAIXS 
LI"ITE AHTERI~ LI"ITE DEFERIDO REAJUSTE CDl:EDIDO 

PR:llXJTmES :---- ------------
1 Sacos X 1 Sacos X Sacos X 1 1 

-------
Pará, Maranhão, 
Piauí e.Ceará 119 689 0,3 140 593 0,3 20 904 17,5 

Rio Grande do fb"te 192 601 0,6 309 070 0,7 116 469 60,S 

Paraíba 728 556 2,2 920 271 1,9 191 715 26,3 

Pernalbuco 9 393 350 28,3 12 717 932 2.6,6 3 324 582 3S,4 

Aligoas 3 153 708 9,5 4 147 987 8,7 994 279 31,5 

Sergipe 1 682 9SO S,1 2 026 341 4,2 343 391 20,4 

Bahia 1 599 441 4,8 1 854 510 3,9 255 069 15,9 

· Espírito Santo 304 S60 0,9 327 625 0,7 23 065 7,ó 

!'Unas Gerais 1 898 lób S,7 2 400 606 5,2 582 440 00,7 

Rio de Janeiro 4 925 151 14,8 6 27S 476 13,1 1 350 32S 27,4 

·Sâo Paulo 8 232 914 24,8 15 084 701 31,6 b 851 787 83,2 

Paraná 61880 1,4 852 822 1,8 393 942 85,ó 

Santa Catarina 210 715 0,6 254 137 O,S 43 422 20,6 

Mato Grosso 154 745 O,S 169 673 0,4 14 928 9,6 

Goiás 171 780 0,5 187 828 0,4 16 048 9,3 

TOTIL 33 227 20b 100,0 47 749 372 100,0 14 522 2ób 43,7 

Alfl'E: Instituto do A!;úcar e do Alcool. IAA . 
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Em termos nacionais os maiores percentuais de 

reajuste nos limites de produ~ão foram concedidos aos estados do 

Paraná, São Paulo e Rio Grande do Norte, respectivamente, na 

ordem de 85,6%, 83,2X e 60,5X . 

Já em termos regionais, o Norte/Nordeste teve sua 

produ~ão ampliada para 21 977 111 sacas de a~úcar, ou 4óX de 

participa~ão na produ~ão nacional, enquanto o Centro-Sul teve uma 

amplia~ão maior, passando para 25 622 879 sacas, ou 53X de 

participa~ão na produ~ão nacional. No total a produ~ão nacional 

passou a ser de 47 700 000 de sacas de 60 kg . 

A mesma Rescilu~ão cancelava quotas de produ~ão que 

haviam sido anteriormente concedidas a alguns estados e não 

utilizadas, as quotas de usinas que não haviam moído durante duas 

safras consecutivas, e as daqueles engenhos instalados no período 

da guerra que não haviam produzido nas duas safras anteriores. 

Vale ressaltar que nesse período, mesmo no Nordeste, 

os engenhos bangüês já tinham praticamente desaparecido, daí a 

produ~ão de a~úcar mascavo, nesses estados em estudo, ser 

insignificante. Os engenhos, sem condi~Ões de concorrer com as 

usinas, haviam ficado de "fogo morto'', só restando, em sua 

maioria, os rapadureiros, nas áreas de brejos, como nos 

municípios de Triunfo e Taquaritinga do Norte, em Pernambuco, e 

bastante presentes na Paraíba e no Rio Grande do Norte, engenhos 
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cuja a produ~ão atendia quase que apenas à demanda local, daí 

terem uma produ~ão extremamente irrisória7~. 

A Resolu~ão, em seu Artigo 13ª, estabeleceu como 

critérios a serem seguidos nos Planos de Safra seguintes, o 

eqµilíbrio entre a produ~ão e a demanda nos centros consumidores 

nacionais, os volumes de exporta~ão para o mercado externo, o 

estabelecimento de contribui~ão financeira para a efetiva 

execu~ão de medidas de defesa da produ~ão intra-limite e o 

disciplinamento do escoamento da produ~ão7• . 

Aos fornecedores de cana ficavam reservados 50X da 

amplia~ão das quotas de produ~ão, conforme determina~ão dos 

artigos 14ª e 18º da Resolu~ão, ficando obviamente o percentual 

restante reservado à amplia~ão das canas próprias das usinas; em 

seu artigo 27ª determinava, pela primeira vez, quotas anuais para 

o álcool produzido diretamente da cana . 

Mesmo assim, a produ~ão continuava a crescer num 

ritmo bem mais acelerado do que o da demanda no mercado interno; 

na safra de 1957/58, quando a produ~ão foi limitada, conforme já 

visto, em 41 400 000 sacas de 60 kg,, a mesma atingiu, em fun~ão 

da produ~ão extra-limite, a um total de 44 400 000 sacas, 

enquanto a demanda no mercado interno permanecia de 33 500 000 

(-'NDRADE NETO, Joaquim Correia Xavier de. A evolw;Jfo da. 
agroindústrid df;UCdreird e a.lcooleird de Aldgads a Pdrtir da 
déca.d.:J de 50 (mode1-nizaf;$0 e prplet.a1-iza1;$0 do ti-a.ba.lhadoi
rura.l) . p . iii. 
SZMRECSdNYI, Tamás. Op . cit . p . 249 . 
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sacas. Este excedente só não foi maior devido à grande produção 

de álcool direto e ao desvio de grande parte da produção de mel 

para a produção de álcool. 

Cifras ainda maiores se registraram na safra 

seguinte, 1958/59, quando a produção açucareira nacional atingiu 

a marca de 53 700 000 sacas de 60 kg, ou 21% em relação à 

anterior . O Brasil não teve outra saída a não ser a de ampliar-

as suas exportações, que, apesar dos baixos preços, atendia aos 

interesses governamentais de reduzir os déf icits do balanço de 

pagamento . As exportações chegaram a mais de 780 000 TM, o 

equivalente a pouco mais de 13 000 000 de sacas de açúcar, quando 

no ano anterior tinha sido de 7 066 000 sacas, o que gerou ao 

País, apesar dos baixos preços do açúcar no mercado externo, uma 

receita adicional na sua balança comercial, como resultados de um 

aumento de quase 90% no volume das exportações açucareiras . 

O açúcar, que desde os fins do século XIX não 

participava, de forma relevante, nas exportações nacionais, em 

termos de receita, nesse ano ficou sendo o terceiro produto, 

abaixo apenas do café e do cacau, que eram os dois principais 

produtos brasileiros de exportação. 

Vale ressaltar os elevados custos econômicos e 

sociais dessas exportações; econômicos porque os baixos preços 

praticados no mercado externo acarretavam num subsídio para as 

mesmas, que era tão elevado que o IAA sozinho não tinha como 
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custeá-lo, daí envolver a própria receita de despesas da Na~ão. 

Sociais porque o avan~o da cana-de-a~úcar se fez em detrimeto de 
t 

outras culturas, feitas por pequenos produtores, o que resultou 

no início do processo de proletariza~ão do trabalhador da cana, 

que ainda não contava com a extensão para o campo da legisla~ão 

trabalhista urbana. 

Os maiores problemas para a exporta~ão eram os 

elevados custos de produ~ão, a baixa produtividade no setor 

agrícola e a limita~ão do mercado, já que o Brasil participava 

apenas do MLM, que tinha um caráter extremamente residual, se 

comparado com o volume das exporta~ões para os chamados mercados 

preferenciais. 

Medidas tinham que ser tomadas no plano interno para 

que houvesse uma redu~ão nos custos de produ~ão e uma eleva~ão na 

produtividade agrícola, já que a industrial era quase sempre 

super-dimensionada . Por isso, ainda no ano de 1959, o Instituto, 

através de sua Divisão de Economia e Planejamento, criou o Grupo 

de Trabalho para a Produtividade da Indústria A~ucareira, que 

não surtiu efeitos imediatos; só que mais tarde, na década de 70, 

serviu de base para a implemente~ão de dois grandes programas do 

IAA : o PLANALSUCAR e o Programa de Apoio à Agroindústria 

A~ucareira. 

No tocante à abertura de novas perspectivas para o 

volume do a~úcar exportado, o Brasil voltou a integrar o Acordo 
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Internacional do A~úcar, que determinava as quotas do mercado 

livre mundial, a partir de 1958, na Conferência realizada em 

Genebra. 
1 

Naquele momento lhe foi atribuído uma quota anual de 

eKporta~ão de 550 000 TM, o equivalente a 9 200 000 sacas de 

a~úcar de bO kg. 

Diante do volume dos excedentes eKportáveis, essa 

quota ainda era pequena, e mesmo em termos de comércio mundial 

~ambém era pequena, com o agravante de que os pre~os praticados 

no MLM eram bastante inferiores aos praticados no mercado 

preferencial norte-americano . 

O Instituto só podia ter duas saídas: reduzir a 

produ~ão, o que era inviável, ou desacelerar seu ritmo de ' 

crescimento, que foi a alternativa escolhida, por ser a mais 

exequível . A Resolu~ão nª 1 380/59, de 25/05/1959, formulava o 

Plano de Safra 1959/60, preocupando-se em cheg~r a um equilíbrio 

entre a produ~ão, a demanda do mercado interno e as quotas de 

exporta~ão para o MLM. 

Com isso, a produ~ão nacional foi fixada em 50 900 000 

sacas de bO kg, onde 40 000 000 se destinavam à demanda do 

mercado interno, 500 000 ao ajustamento estatístico, 9 200 000 

à exporta~ão para o MLM e 1 200 000 ficariam como reserva à ordem 

do Conselho Internacional do A~úcar77 . 

77 SZMRECSdNYI, Tam~s. Op. cit. p.251. 
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Após muitos anQs se via, pela primeria vez, a 

produção autorizada pelo Plano de Safra ser inferior à ocorrida 

no ano agrícola anterior . O IAA voltava a tentar reestabelecer o -

equilíbrio estatístico, acabando com o eterno problema da 

superprodu~ão, para tentar controlar o desenvolvimento dessa 

atividade, preservando a política de planejamento instituída 

desde a sua cria~ão, o que mais uma vez beneficiava os produtores 

do Centro-Sul, cuja produ~ão atendia ao mercado interno. 

Apesar do Plano de Safra ter limitado a produ~ão em 

50 900 000 sacas de 60 kg, as previsões eram de que a mesma 

chegaria a 59 600 000 sacas, levando a uma situação insustentável. 

O IAA tentou reverter esse quadro, através da Resolução 

n~ 1 367/59, de 19/03/1959, onde foram fiKadas as datas para o 

início da moagem da cana no Nordeste e no Centro-Sul . 

Para o Nordeste foi fiKado o dia 1ª de setembro e para 

o Centro-Sul o dia 1ª de junhOi já as datas de encerramento das 

moagens, dependiam da demanda nos mercados interno e eKterno, e 

seriam determinadas em cada Plano de Safra. Pelas Resolu~ões n~-

1 402/59, de 20/08/1959, e 1 419/59, de 21/10/1959, o IAA tomou 

várias medidas 

fiscalizadora . 

com o objetivo de reforçar a sua ação 

Para que a situa~ão não se revertesse a curto prazo, o 

Instituto, pela Resolução n~ 1 411/59, de 07/10/1959, estendeu o 

limite da produção de 50 900 000 sacas para as safras 1960/61, 



244 

1961/62 e 1962/63; através da Resolução nª 1 412/59, de 

08/10/1959; no dia seguinte ao da Resolução anterior, criou os 
1 

denominados "estoques de retenção", num montante de 3 000 000 de 

sacas por safra, a serem retirados da produção dos estados de 

Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo, visando a 

manutenção dos preços oficiais de referência . 

Na realidade, essas medidas surtiram o efeito 

esperado, haja vista que a safra · 1959/60 decorreu sem 

anormalidades, mantendo-se dentro das metas estabelecidas pelo 

Instituto . 

Em relação ao Nordeste Oriental, a década de 50 foi 

marcada por sensíveis transformações na atividade açucareira como 

um todo, representadas pela modernização das usinas e a eMpansão 

dos canaviais, principalmente em Alagoas, onde se iniciou a 

conquista dos tabuleiros costeiros. Mas foi também marcada pelo 

agravamento dos conflitos sociais, já que o Estatuto da Lavoura 

Canavieira, em 1941, havia regulamentado as relações entre 

fornecedores e usineiros, mas basicamente não tocara nas relações 

de trabalho. 

Da mesma forma que as décadas anteriores foram de 

solidificação do processo usineiro, a de 50 foi de eMpansão da 

atividade canavieira, destacando-se o caso específico de Alagoas, 

onde essa eMpansão levou à incorporação ao processo produtivo dos 



245 

tabuleiros costeiros; tabuleiros cuja conquista nos outros 

estados da Região só se daria na década de 70 . 

Segundo Manoel Correia de Andrade, os tabuleiros 

representam "largos interflúvios, formando superfícies 

aplainadas, ligeiramente inclinadas de oeste para leste, com 

altitudes variáveis entre os 120 m e os 60 m acima do nível do 

mar" 7
"' . 

De uma forma geral, eles têm uma relativa unidade 

morfológica; caracterizam-se por grandes superfícies cujo topo 

se apresenta plano, em forma de meseta, recortadas por vales 

profundos. Nesse topo se encontram diferentes classes de solo, 

destacando-se o Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico Coeso, o 

Podzol, o Podzólico Vermelho Amarelo Latossólico, entre outros. 

Como são pobres em humus eram considerados como impróprios para a 

cultura da cana, feita de forma eKtensiva, permanecendo até essa 

década com uma cobertura vegetal nativa . Sua incorpora~ão ao 

processo produtivo foi facilitada pelo emprego de variedades de 

cana mais resistentes, como a CO 333, e pelo uso de adubos . 

Mesmo apresentando desvantagens em rela~ão à 

fertilidade, se comparados com as várzeas e as encostas, têm a 

vantagem de permitir ~ mecaniza~ão da atividade agrícola, não 

havendo a necessidade do uso de curvas de nível nem de drenagem; 

ANDRADE, Manoel Correia de . 
Edi~ão, Editora Brasiliense . 

A Te rra e o Homem da Nordeste . 2-
São Paulo, !970 . p . i2 . 
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além disso, situados próximo às usinas, propi~iavam uma sensível 

diminui~ão nos custos dos transporte da matéria-prima7 •. 

feitas numa 

do Sinimbu, 

.décadas de 

As primeiras experiências em relação ao seu uso foram 

das mais tradicionais usinas de Alagoas, a Cansanção 

situada no município de São Miguel dos Campos. Nas 

60 e 70, estavam totalmente incorporados ao processo 

produtivo, permitindo que houvesse uma larga expansão da área 

cultivada, que não se restringiu apenas aos municípios 

canavieiros por excelência, mas também àqueles situados mais 

distantes e cuja economia se baseava na policultura, na 

fumicultura e na rizicultura . 

Nos outros estados do Nordeste Oriental, a expansão 

da área da cana, na década de 50, se fez de forma menos intensa 

nas áreas já tradicionalmente canavieiras, com a incorporação às 

usinas de áreas de antigos engenhos e que se encontravam 

aforadas, o que serviu para tornar ainda mais crítica a questão 

social, redundando no crescimento das Ligas Camponesas. 

3.2 - A DÉCADA DE óO E A ABERTURA DO MERCADO 

PREFERENCIAL NORTE-AMERICANO 

O Brasil enfrentava grandes problenas para a 

comercialização da produção no mercado externo, relacionados com 

7
• ANDRADE NETO, Joaquim Correia Xavier de. Op . cit. p . 67. 
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os elevados custos de produ~ão, a baixa produtividade e a 

penetra~ão apenas no MLM, onde os volumes comercializados eram 

pequenos e os pre~os baixos. Em vista da situa~ão, o IAA, em 

1959, tomou uma série de medidas com o objetivo de equilibrar a 

produ~ão com a demanda dos mercados interno e externo, que 

serviram para desacelerar o crescimento da agroindústria 

a~ucareira, o que vinha ocorrendo de forma desordenada, mesmo no 

Nordeste, já que os prejuízos gerados pelas exporta~ões eram 

subsidiados pelo Estado. 

A limita~ão da produ~ão em 50 900 000 sacas, feita 

para a safra de 1959/60, deveria permanecer inalterada até a 

safra de 1962/63; mas, no início da década de 60, diversos 

fatores exógenos colaboraram para a mudan~a total desse quadro, 

acarretando em sensívis transforma~ões nos objetivos da política 

de planejamento efetivada pelo Instituto. 

O fator responsável por essa mudan~a na política de 

planejamento do IAA, foi a Revolu~ão Cubana. Esta, além de ter 

se constituído um marco político e econômico da História da 

América Latina, foi a mola propulsara de um novo surto de 

desenvolvimento da agroindústria a~ucareira nacional, abrindo 

para a produ~ão brasileira novas perspetivas de mercado. 

Em 1962, como conseqüência desta Revolu~ão, houve o 

rompimento das rela~ões diplomáticas e comerciais entre os EUA e 

Cuba, abrindo para o Brasil o mercado preferencial norte-
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americano . A abertura desse mercado não significava apenas um 

aumento no volume das eKportações, mas também os preços . 

praticados no MP norte-americano eram bem superiores aos 

praticados no MLM. 

O crescimento das eKportações permitiu que houvesse 

-uma eKpanção na atividade açucareira, apesar de ter havido uma 

queda da demanda no mercado interno provocada pela crise política 

e econômica que o Brasil atravessava e que perdurou durante 

quase toda a década. Assim, os eKcedentes da produção a~ucareira 

nacional, particularmente nordestina, podiam ser escoados para o 

eKterior, a preços relativamente compensadores, não dependendo 

mais de uma ampliação das quotas brasileiras no MLM ou da 

capacidade de absorção dos mercados da Região Centro-Sul . 

A saída de Cuba do MP norte-americano, não significou 

a simples substituição da quota desse pais pela do açúcar 

brasileiro, já que a quota cubana foi dividida entre vários 

países, inclusive alguns que já participavam do mercado, mas ela 

serviu, num primeiro momento, para incrementar as eKportações do 

açúcar brasileiro . 

Outros dois fatores, intrinsicamente relacionados com 

o primeiro e que beneficiaram as eKportações brasileiras de 

açúcar, foram o redirecionamento da economia cubana, após a 

Revolução, que acarretou numa diminuição de sua produ~ão 
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a~ucareira e a vincula~ão econômica desse País aos países do 

Bloco Socialista . 

Esses dois fatores assumem uma importância vital, já · 

que a produção açucareira cubana passou a ser irregular, com 

tendência a uma queda no total produzido, quando Cuba também era 

um dos países exportadores para o MLM; além disso, a sua 

penetra~ão do Bloco Socialista trouxe um alargamento do comércio 

internacional, na medida em que os países desse Bloco, sobretudo 

a URSS, eram autosuf icientes e exportadores para o MLM, só que 

passaram a adquirir a produ~ão açucareira cubana, tendo então que 

ampliar a demanda nos seus mercados internos, ao mesmo tempo em 

que reduziam a sua produção. 

Todos esses aspectos somados fizeram com que, a médio 

e longo prazo, o Brasil se transformasse · num dos maiores 

exportadores mundiais de a~úcar, servindo para que houvesse um 

verdadeiro "boom" de crescimento na agroindústria a~ucareira 

nacional . Estas exporta~ão continuavam a ser basicamente 

provenientes da produçào nordestina, enquanto a do Centro-sul 
1 

continuava a destinar-se à demanda do mercado interno . 

A curto prazo esses fatores levaram a uma intensa 

varia~ão na oferta e nos pre~os do a~úcar no mercado externo e 

provocaram, no período compreendido entre os anos de 1962/68, a 

suspensão do Acordo Internacional do Açúcar . Diante desse 

quadro, que se encontrava bastante favorável, o IAA passou a 



250 

elaborar uma política de expansão para o setor canavieiro. Essa 

nova política visava, ao mesmo tempo, incrementar as exportações 

e ampliar a capacidade produtiva, tanto da cana-de-açúcar quanto 

da produção industrial, na ocasião em que havia capacidade ociosa 

no Centro-Sul e os excedentes da produção nordestina tinham 

franca entrada no mercado externo . 

As primeiras medidas nesse sentido foram tomadas 

através do Provimento nº 1/61, de 07/04/1961, pelo qual a 

Presidência do IAA estabeleceu normas de coordenação das 

exportações de açúcar e criou um Grupo de Trabalho visando à 

implantação, dentro do Instituto, de uma Divisão de Exportação. 

A Divisão foi criada através do Decreto nº 5 818, de 

22/06/1961, cabendo à mesma, pelo Decreto, a promoção das 

exportações de açúcar, mel e outros subprodutos da canaªº . Ao 

mesmo tempo, deveria apresentar mensalmente à Presidência do 

Instituto um relatório de suas atividade e também, manter 

entendimentos com outros setores do Governo Federal, vinculados 

ao comércio · exterior . Ela operava junto às delegacias regionais 

do IAA, sediadas em Recife, Maceió e São Paulo,sendo que a 

comercialização para o mercado externo passou a ser feita por 

firmas exportadoras privadas, cadastradas na mesma . 

Mais tarde, através do Decreto n~ 51 104, de 

01/08/1961, foi criado o Fundo de Recuperação da Agroindústria 

~0 ANDRADE NETO, Joaquim Correia Xavier de. Qp. cit . p . 112. 
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Canavieira, contando com o recursos financeiros gerados pelas 

exportações ao MP norte-americano, cuja finalidade era consolidar 
1 

a situação das usinas que estivessem em dificuldades financeiras 

e recuperar e reequipar aquelas já obsoletas, particularmente no 

Nordeste, com o fim de ampliar a produtividade. 

No Governo João Goulart, esses dois Decretos foram 

fundidos num só, o de nº 156, de 17/11/1961, que criou o Fundo de 

Consolidação e Fomento da Agroindústria Canavieira; a partir 

deste, houve uma ampliação das atribui~ões e dos recursos 

disponíveis para execu~ão dos programas de moderniza~ão . Segundo 

Tamás SZMRECS~NYI, esse Decreto "marcou um novo sentido no 

planejamento do setor a~ucareiro nacional"•~ . 

Com novos recursos, além dos saldos financeiros das 

exportações para o MP norte-americano, passou a contar com a 

receita líquida da arrecadação de uma taxa de CrS 50,00 

<cinqüenta cruzeiros> por saca de a~úcar, com os saldos positivos 

advindos das exportações para o MLM e com outros recursos de 

fonte oficial ou privada de qualquer origem. 

o total arrecadado deveria ser aplicado no 

financiamento da produção a~ucareira destinada à exportação, na 

execu~ão do programa, na promoção de um program• de assistência 

social, visando à melhoria do padrão de vida e educacional dos 

~~ SZMRECSdNYI, Tamás . Op . cit. p.260 . 
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trabalhadores da agroindústria açucareira e, finalmente, na 

promoção de pesquisas econômicas, agrícolas e industriais . 

Na verdade, apesar de bastante abrangente, este 

programa de cunho social, mas que foi cooptado pela classe social 

dominante,, e que se voltava sobremaneira para a situação do 

Nordeste, serviu apenas para fomentar as eKportações, mesmo 

quando essas se tornassem gravosas, e para a modernização do 

parque industrial açucareiro regional; trazendo um aumento na 

produtividade industrial, que não foi acompanhado por um efetivo 

aumento na produtividade agrícola, as usinas ficaram com uma 

capacidade produtiva super-dimensionada . 

O super-dimensionamento da capacidade das usinas, 

levou, no Nordeste, a um crescimento horizontal da produção . A 

cana se eKpandiu, destruindo culturas alimentares e propiciando 

um alargamento fundiário das usinas; de qualquer forma serviu 

para reajustar o planejamento do setor açucareiro ao planejamento 

da economia nacional como um todo. 

Como o IAA e os produtores temiam que no futuro 

houvesse uma nova situa~ão de superprodu~ão, o Instituto, através 

das Resoluções nº 1 761/63 e 1 762/63, de 12/12/1963 , estabeleceu 

novos limites para a produ~ão a~ucareira nacional - 100 000 000 

de sacas de 60 kg -, produção essa para ser atingida até a safra 

de 1970/71, além de critérios para a montagem de 50 novas usinas 
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no País . Pela Resolução a produção nacional passava a ser de 

73 550 627.sacas de 60 kg . 

Nessa nova limitação de produção se observa, pela 

análise da Tabela V-3, que as maiores quotas de reajuste de 

produção foram concedidas aos estados de São Paulo e do Paraná, 

.repectivamente, 98,9% e 88,2% . Com esse reajuste de quase 100%, 

São Paulo passava de uma quota de produção de 15 084 701 sacas 

para 30 010 807 sacas, ampliando a sua participação percentual na 

produção nacional de 31,6% para 40,8%, um acréscimo de 9,2X . 

Com o reajuste do limite a produção do Centro-Sul como 

um todo atingiu a cifra de 44 963 582 sacas, fazendo com que sua 

participação na produção nacional, passasse a ser de 61X . . Além 

disso a Região ficava com 33 usinas, das 50 novas a serem 

instaladas em todo o País . Ressalte-se que dos estados 

produtores da mesma, apenas São Paulo e Paraná, ampliaram as suas 

participações percentuais na produção nacional, o que significava 

uma concentraçào a nível de São Paulo e uma cada vez maior 

expansão da cana-de-açúcar no Paraná. 

A Região Nordeste, apesar de ter tido, pelo novo 

limite, um aumento na quota de produção na ordem de 8 490 241 

sacas, pois possuía, anteriormente, uma quota de 22 096 704 e 

passou a ter uma quota de 28 586 945 5acas, teve mais uma vez 

reduzida a sua participação percentual na produção nacional que 

caiu de 46,3X para 38,9% uma redução de 7,4X. 



TAIRA \L3 

llMitllEtCIAfENTO DA PfllllOCAO DE ACtJ:AR DE USINA PELA RESCl..lJCAO 

No. 1 761/63 DO IM 

ESTAOOl 
LI"ITE ANTERI~ LI"ITE IEFERIDO :REAJUSTE cm:EDIDO tlJVAS USIMS 

PRCDJTCJ!ES 
Sacos 1 l Sacos l Sacos 1 l (+) l tti111ero : Sacos 1 1 

~· ~~-----------~-------~---~------------~~------------------------------------------------------------

Acre, Allapá, Allazonas, 100 OOOt 0,1 100 000 100,0 3 400 000 
Pará, "'1ranhâo,Piauí e Ceará 140 593 0,3 163 256 0,2 22 663 16,1 7 1 100 000 
Rio Grande .do tbrte 309 070 0,7 411 707 0,6 102 637 33,2 
Paraíba 920 271 1,9 1 087 19'J 1,4 166 924 18,1 
Perna.buco 12 717 932 26,6 16 641 622 22,7 3 923 690 30,8 
Alagoas 4 147 987 8,7 6 191 Sê1 8,4 2 043 543 49,2 2 1 000 000 
Sergipe 2 026 341 4,2 2 020 070 2,8 (-6 271) (-) 

Bahia 1 854 510 3,9 2 071 574 2,8 217 064 11,7 5 1 250 000 
Espírito Santo 'R.7 625 0,7 338 270 o,s 10 655 3,2 1 250 000 
l'linas Gerais 2 4Ek) 606 5,2 3 353 372 4,4 972 766 39,2 6 1 500 000 
Rio de Janeiro 6 275 476 13,1 8 744 064 11,9 2 468 588 39,1 3 1 000 000 
Sâo Paulo 15 084 701 31,6 30 310 807 40,8 14 926 106 98,9 9 3 7SO 000 
Paraná 852 822 1,8 1 605 466 2,2 752 644 88,2 10 4 000 000 
Santa Catarina 254 137 0,5 354 577 0,5 100 440 39,5 1 100 000 
Rio Srande do Sul 150 OOOt 0,2 150 000 100,0 1 150 ()()() 
"'1to Grosso 69 673 0,4 186 640 0,2 16 967 10,0 1 2"".iO 000 
Goiás 187 828 0,4 220 386 0,3 'R 558 17,3 1 250 ()()() 

TIJTti 47 749 572 100,0 73 650 Sê7 100,0 25 900 955 54,2 50 15 000 000 

FIJfTE : IAA - Instituto do ~úcar e do Alcool . 
t Quotas novas concedidas antes de 1963 <Res . No . 1658/62, de 14/11/1962). 
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Pernambuco, apesar de continuar sendo o segundo maior 
l 

produtor nacional de a~úcar, com um limite de 16 641 622 sacas, o 

que significou, se comparada com o anterior, uma amplia~ão, em 

termos absolutos, de 3 923 690 sacas, sofreu uma queda na sua 

participa~ão percentual na ordem de 3,9%, pois era, 

anteriormente, de 26,6%, passando a ser 22,7% . O mesmo 

aconteceu com todos os outros estados da região Nordeste, 

inclusive com o Ceará e a Bahia, que não estão enquadrados 

neste trabalho . 

Das novas usinas criadas caberia ao Norte/Nordeste um 

total de 14, mas, na área estudada, apenas o Estado de Alagoas 

foi agraciado com duas novas usinas, o que representava uma 

participa~ào de 1 000 000 de sacas, nos 15 000 000 de sacas que 

eram destinados como quota para as 50 novas usinas. 

No total, houve um acréscimo na produ~ão a~ucareira 

nacional da ordem de 38 000 000 de sacas de 60 kg, quando a 

capacidade instalada era estimada em 62 000 000 de sacas de 

a~úcar. Desses 38 000 000 de sacas, 23 000 000 seriam 

integralizados pelas usinas já existentes e 15 000 000 pelas 

novas usinas previstas no Plano de Expansão da Indústria 

A~ucareira. 

A distribui~ão de 15 000 000 de sacas destinadas à 

montagem de 50 novas usinas, teria que ser processado mediante 
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concorrência pública, com a exceção apenas quando as partes 

interessadas fossem órgãos públicos ou empresas de economia 
1 

mistaAR _ Os candidatos a essas quotas teriam que apresentar ao 

IAA, em tempo hábil, propostas bastante detalhadas do ponto de 

vista econômico e social, para serem apreciadas e julgadas por 

uma comissão composta por pessoas escolhidas diretamente pela 

·comissão Executiva do IAA. 

O Brasil, que havia alcançado o recorde na safra de 

19ó1/ó2, tendo atingido o volume de Só 400 000 sacas de óO kg, 

teve um declínio nas safras 1962/63 e 19ó3/64, que ficaram em 

torno de 51 000 000 de sacas de 60 kg. Esse declínio foi uma 

conseqüência de condições climáticas adversas e, sobretudo, da 

agitação política ocorrida no País, nos anos que antecederam o 

Golpe Militar de 64; esse declínio foi mais intenso em 

Pernambuco, por diversos fatores de ordem política, mas não 

chegou ·a reduzir o volume de açúcar para a exportação, na medida 

em que foi acompanhado por uma redução do consumo no mercado 

interno bstante significativa . 

Isso provocou um crescimento no volume do açúcar 

estocado, tanto que no final da safra 1964/65, esse estoque 

atingiu 12 700 000 sacas, o que significava uma quantia muito 

elevada para a manutenção do equilíbrio de preços no mercado 

interno . O golpe militar de 64, feito para defender os 

interesses dos grupos transnacionais e da classe social dominante 

Re SZMRECSdNYI, Tamás . Op . cit . p . 265 . 
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no País, fez com que a produ~ão se recuperasse rapidamente, tanto 

que na safra 1964/65 ela bateu um novo recorde, atingindo a casa 

dos 59 400 000 sacas de 60 kg . 

Só que havia um estoque de 12 700 000 sacas, \ 

remanescente de safras anteriores, sem haver uma reação do 

consumo no mercado interno, que continuava declinando, enquanto 

o mercado externo se mostrava pouco favorável . O resultado foi 

que esses fatores, somados, geraram o início de um novo quadro 

de superprodução . 

A situação piorou mais ainda na safra seguinte, 

1965/66, que atingiu um novo récorde, com uma produ~ão que 

extrapolou as estimativas do Plano de Safra do IAA, que era de 

65 300 000 sacas, e atingiu a marca de 75 900 000 sacas de 60 

kg . Com isto, e devido também à queda do consumo no mercado 

interno, embora tenha havido um pequeno aumento no volume das 

exportações, os estoques chegaram a 35 600 000 sacas de a~úcar . 

A agroindústria a~ucareira passou , então, a ionhecer a sua pior 

crise desde a cria~ão do IAA . Em vários estados deixou-se de 

colher e de moer a cana para evitar um aumento no volume dos 

estoques . O preço da saca de a~úcar no mercado interno, que era 

pago aos produtores, chegou a cair a mais de 50~ do pre~o de 

tabela . 

fatores . 

Essa situa~ão foi o resultado da conjuga~ão de vários 

Do ponto de vista natural, hou~e, nesta safra, 
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condi~ões climáticas excepcionais tanto no Nordeste como no 

Centro-Sul . No Estado de São Paulo, que havia apresentado o 

maior índice de crescimento da produ~ão, a campanha feita pelo 

Instituto Brasileiro do Café - IBC -, através do Grupo Executivo 

de Racionaliza~ão da Cafeicultura GERCA para a erradica~ão 

dos cafezais anti-econômicos, levou a um assustador avan~o da 

área cultivada da cana, que chegou a 22X; além disto, após 0 1 

golpe, havia, por parte do Governo e dos produtores, a cren~a de 

um aumento das quotas brasileiras de exporta~ão no MP norte

am~ricano, o que não ocorreu . 

Não cabe jogar a maior culpa de toda essa situa~ão 

caótica no IAA, de vez que, desde o princípio da década, o 

Instituto vinha sofrendo um esvaziamento nas suas fun~ões como 

orgão planejador dessa atividade, embora devesse ter tomado 

alguma medida, pelo menos de alerta aos produtores, na safra 

anterior, quando o crescimento dos estoques já deixava antevê uma 

situa~ão de crise . 

Medidas mais de caráter emergencial foram tomadas pelo 

Instituto logo em seguida, com o Plano de Safra para 19óó/ó7, que 

reduziu a produ~ão nacional de a~úcar em 12 000 000 de sacas a 

menos do que a registrada na safra anterior, sendo a mesma 

limitada a 65 000 000 de sacas 60 kg, quando o próprio órgão, 

pelas estimativas, previa que ela atingisse a um total de 

81 000 000. Pela primeira vez não se apelou para a produ~ào de 
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álcool-motor, como solu~ão para o problema da superprodu~ão, na 

medida em que houve uma drástica redução na produção açucareira. 

Aos poucos, a situação foi voltando à normalidad~. 

pois houve, ainda no ano de 1967, uma elevação no pre~o médio do 

açúcar no MP norte-americano . A partir de 1968 também começaram 

a subir os preços do açúcar exportado para o MLM, pois nesse ano 

a produção açucareira mundial foi inferior ao consumo . 

Quanto aos preços praticados no mercado externo, tanto 

no MP norte-americano como no MLM, apesar de terem se elevado, 

continuavam num patamar abaixo dos custos de produção do açúcar 

brasileiro, que permaneciam bastante elevados. As exportações 

brasileiras só passariam a ser lucrativas se houvesse uma redução 

nos custos de produção e/ou uma elevação na produtividad~. por 

isso o Instituto, no período compreendido entre 1965/68, adotou 

uma série de medidas nesse sentido . 

O Governo Federal passou a adotar uma política 

diferenciada em relação à agroindústria canavieira do Nordeste, 

onde, para ele, o problema era estrutural, e a do Centro-Sul. 

onde o problema era conjuntural, portanto passageiro . Das 

medidas tomadas merece maior destaque, por ser co~siderada, 

inclusive por vários estudiosos da problemática da agroindústria 

canavieira como sendo um marco histórico não só para o IAA como 

para a própria evolu~ão dessa atividade, a Lei n~ 4 . 870, que foi 

sancionada em dezembro de 1965 . Era composta por um total de 78 
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artigos aglutinados em oito capítulos ; por sua importância ela 

merece uma análise mais profunda . 

O primeiro capítulo versava sobre a produção, onde 

ficava sacramentada a limitação desta como principal pressuposto 

para a execução de uma política de defesa da agroindústria 

· canavieira. Só que desta vez foi feita uma inovação, a quota 

para cada usina passou a ser fixada em função da demanda interna 

e das possibilidades de exportação, demonstrando, assim, a 

imp-0rtância que o mercado externo vinha readquirindo para a 

produção nacional de açúcar, sobretudo para o Nordeste. Essa 

parcela da produção destinada à exportação seria móvel, de acordo 

com as condições da demanda externa em cada safra . 

O Nordeste passou a ser visto como área prioritária 

para as exportações que não fossem feitas a preços gravosos; era 

uma forma de compensar os produtores da região, pela situação 

gerada com a perda dos grandes centros consumidores do Centro

Sul. 

Em seu Artigo 5°, ficava o IAA autorizado a fixar, nos 

planos de safra para a produção açucareira nacional, um volume de 

retenção de até 20X para a formação de um estoque regulador, cuja 

finalidade e~a equilibrar os preços no mercado interno e 

assegurar o cumprimento dos acordos internacionais de exportação . 

As exportações passaram a ser ajustadas não só em relação à 
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demanda e pre~os do mercado externo como também do mercado 

interno; era mais uma forma de se manter o equilíbrio dos pre~os 

do a~úcar neste mercado. 

Ficou estabelecido, nos Planos de Safras, que 

constasse, de acordo com a previsão da demanda nos mercados 

. interno e externo, o volume mínimo de produ~ão para as · duas 

safras que a sucedessem, o que significava uma maneira de se 

assegurar um planejamento a médio prazo do ritmo de produ~ão. 

Esta matéria, de vital importância, foi mais tarde consolidada 

pelos Decretos-Leis n~~ ió, de 10/05/196ó e Só, de 18/11/19ó6, 

onde foram consideradas como medidas ilegais, sujeitas a 

penalidades, a produ~ão, o transporte e a comercializa~ão 

clandestina de a~úcar e de álcool . 

O capítulo 11 da Lei versava sobre pre~os, 

estabelecendo que os mesmos seriam resultado de um valor básico, 

deixando de ser o pre~o da cana, conforme era anteriormnente 

assegurado pelo Estatuto da Lavoura Canavieira, vinculado ao do 

a~úcar e álcool. Este valor básico seria resultado do 

levantamento de custos efetivado pelo Instituto; além disto, como 

uma forma de incentivar o aumento da produtividade da cana dos 

fornecedores, estes teriaffl direito a uma participa~ão no 

rendimento industrial da usina, caso estivessem acima do 

rendimento médio estadual, com rela~ão à pureza e ao teor de 

sacarose da cana fornecida . 
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Aparentemente, a medida era benéfica aos fornecedores, 

quando, na verdade, beneficiava os usineiros, já que desvinculava 

os preços da cana em relação aos do açúcar e, ao mesmo tempo, 

evitava que a produção da cana-de-açúcar fosse determinada pela 

evolução dos 

dificuldades 

preços do produto. Como havia uma série de 

para a sua adoção, esse dispositivo só foi 

.formalmente adotado a partir do Plano de Safra 1968/69. 

No caso do Nordeste, onde a produtividade agrícola é 

bastante baiKa, eKceto em áreas pouco .~ignificativas no conteKto 

geral, como na usina Mandacaru, situada no Projeto Tourão, no 

Vale do São Francisco, essa disposição até hoje não vem sendo 

integralmente cumprida, sendo a cana paga pelo peso. Caso passe 

a ser paga pelo teor de sacarose, vai inviabilizar o seu cultivo 

nas áreas de condi~ões naturais menos favoráveis e dos pequenos e 

médios fornecedores que não dispõem do capital necessário para 

investimentos em insumos . 

Houve também uma limitação no período de moagem, que 

passou a ser de 150 dias para as usinas do Centro-Sul e de 180 

dias para as do Nordeste•~ . 

Em rela~ão às finanças a serem aplicadas na defesa da 

produção, a Lei trouKe substanciais inovações, visando o 

fortalecimento do Instituto, quando estabeleceu taKa~ão "ad 

valorem" para as produções de cana, açúcar e álcool . Porém essas 

m~ SZMRECSdNYI, Tamás. Qp . cit . p . 280 . 
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taxações, por falta de regulamentação, devido à curta duração, 

não chegaram a ser postas em pr,tica. O Decreto-Lei nª 308, de 
l 

28/02/1967, substituiu-as por contribui~ões de custeio, que eram 

calculadas como anteriormente, ou seja, a partir do volume físico 

da produção efetivadaª4 . 

Finalmente, em suas disposições gerais, ficava 

estabelecida uma série de medidas como: o maior entrosamento do 

IAA com o Conselho Nacional do Petróleo, em relação à política do 

'lcool, o disciplinamento de todas as operações de exporta~ão 

para qualquer subproduto da cana; a fixação de uma quota anual 

mínima de 100 000 sacas para qualquer nova usina que fosse 

instalada no País; disciplinamento da comercialização no mercado 

interno, através de quotas mensais; a obrigatoriedade da 

aprovação dos Planos de Safra até o dia 31 de dezembro de cada 

ano, caso não cumprida, vigorava o do ano anterior; o reforço da 

fiscalização do Instituto junto às usinas, destilarias anexas ou 

autônomas e refinarias. 

A Lei também manteve os limites de produção previstos 

pela Resolução nº 1 761/63, de 12/01/1963, em 100 000 000 de 

sacas até a safra 1970/71. Se essa produção não fosse alcançada, 

de acordo com sua divisão para cada Estado e usina, deveria o 

déficit ser redistribuído entre os estados produtores, por cada 

usina, até que houvesse sido zerado e ela atingisse os limites 

estabelecidos na Resolu~ão. 

ª 4 SZMRECSdNYI, Tamás . Op. cit. p. 280. 
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Para o Nordeste, entre as medidas que se seguiram à 

Lei nc• 4 870, destaca-se,pela importância, o Decreto nº 59 033-A, 

de 08/08/1966, através do qual foi criado o Grupo Executivo de 

Racionaliza~ão da Agroindústria Canavieira do Nordeste - GERAN -

que teve curta dura~ão . 

Para a agroindústria a~ucareira nacional como um todo, 

também merece destaque a Resolu~ão nº 1 974/66, de 12/08/1966, 

que, com o objetivo de dispor sobre a comercializa~ão do a~úcar 

no mercado interno , dividiu o território nacional em duas 

regiões : a Região Norte/Nordeste, que se estendia até a Bahia, e 

a Centro-Sul, composta pelos demais estados <Sudeste, Sul e 

Centro-Oeste>, estabelecendo que as transferências de a~úcar de 

uma região para outra só ocorreriam com a autoriza~ão prévia do 

IAA. Visava com isso, proteger a produ~ão de a~úcar a nível 

nacional e regional, na medida em que o a~úcar do Centro-Sul 

chegava ao Nordeste por um pre~o inferior ao produzido nesta 

Região; assegurar os interesses dos fornecedores de cana; e 

garantir o abastecimento do mercado interno . 

Essa era uma forma de coibir os abusos do poder 

econômico , em sua tentativa constante de penalizar os 

consumidores do mercado interno, fazendo permanentes pressões 

para a eleva~ão dos pre~os, e proteger a produ~ão do Nordeste , 

economicamente sem condi~Ões de competir com a do Centro-Sul . Os 

dispositivos contidos na Resolu~ão não só foram confirmados nos 



265 

Planos de Safras dos anos seguintes, como serviram de base para 

toda a reformulação empreendida 
1 

no âmbito da legislação 

canavieira na década seguinte . 

Ainda merece destaque, o Decreto nº 308, de 

28/02/1967, que, conforme já foi salientado anteriormente, 

extinguiu, a partir de 15/03/1967, as taxas "ad valorem" 

estipuladas pela Lei nª 4 870 . Contribuiu para assegurar o IAA 

como órgão executor dos sistema de defesa da produção, com a . 

susbstituição dessas taxas por contribuições de valor fixo por 

cada saco de açúcar ou por cada litro de álcool produzido pelas 

indústrias, e que seriam corrigidas pela Comissão Executiva do 

Instituto, levando em consideração as variações dos preços desses 

produtos no mercado interno . 

. no montante arrecadado seriam destinados 40% para o • 

custeio das despesas administrativas do IAA e de seus programas 

relativos a assitincia à produção ; os outros 60% restantes para a 

constituição do Fundo Especial de Exportação, previsto na Lei nª 

4.870 . Esse Fundo se destinaria a fornecer a receita para os 

projetos do GERAN e contava também com os saldos positivos das 

exportações para o MLM e para o MP norte-americano, o que 

demonstra a importância econômica assumida pelas exportações de 

açúcar, inclusive como fonte geradora de recursos . 

o Decreto, entre outros aspectos, previa a 

desvincula~ão dos engenhos aguardenteiros da legislação e 
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fiscaliza~ão do IAA, a possibilidade de transferência para a 

Região Norte de usinas com quotas inferiores a 250 000 sacas por 

safra, localizadas no Nordeste, a eleva~ão do limite mínimo de 

produ~ão das usinas para 200 000 sacas e o cancelamento das 

quotas de produ~ão criadas pelas Resoluções n°• 1 761/63 e 

1 . 762/63, de 12/12/1963 e da Resolu~ão nº 1 859/64, de 

05/09/1964, para instala~ão de novas usinas e não aproveitadas 

até a data deste Decretoª~. 

Foi no Governo Costa e Silva que, além de uma 

modif ica~ão na estrutura do IAA, come~aram a ser tomadas medidas 

de longo prazo visando evitar as sucessivas crises da economia 

canavieira . Destaca-se o Decreto nº 61 610-A de 06/11/1969, que 

versava sobre a construção dos terminais açucareiros em Recife e 

Maceió, o que tornaria mais racional as exporta~ões, e o 

financiamento de projetos de racionaliza~ão da agroindústria 

canavieira . 

Em rela~ão à estrutura do IAA, o Decreto nº 61 . 777, de 

24/11/1967, ajustou todo o seu funcionamento à Lei da Reforma 

Administrativa, Decreto-Lei nc• 200, de 25/02/1967, onde, em 

linhas gerais, a Comissão Executiva passou a ser denominada de 

Conselho Deliberativo e a sua Presidência passou a ser de um 

representante do Ministério da Indústria e Comércio, sendo 

mantidas as atribui~Ões anteriores, tanto do Conselho quanto da 

Presidência. Ao mesmo tempo, a participa~ão dos produtores no 

~~ SZMRECS~NYI, Tamás . Op . cit. p . 288 . 
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novo Conselho foi reduzida, pois era de 2/3 na Comissão 

Executiva, passando a ser de 1/3 no Conselho Deliberativo, o que 

fazia prevalecer as decisões emanadas do Estado no mesmo, ou 

seja, ampliou o processo de intervenção . 

5 . 3 - A QUEST~O DAS RELACõES DE TRABALHO: os 

MOVIMENTOS SOCIAIS, O ESTATUTO DO TRABALHADOR 

RURAL, A LEI DO SiTIO E O ESTATUTO DA TERRA 

Com o fim do regime de escravidão, nos fins do século 

XI~, o trabalhador passou a garantir a sua sobrevivência com a 

venda de sua força de trabalho, embora perdurasse , durante muito 

tempo, uma remuneração não totalmente monetária, com o domínio, 

em larga escala, de relações de trabalho denominadas de cambão, 

parceria e trabalhador de condição . 

· A solidificação do processo usineiro fez com que 

surgisse realmente o trabalho assalariado, iniciando-se o 

processo .pe proletarização do trabalhador rural , acentuado, a 

partir dos fins da década de 50, com a expansão dos canaviais, 

que hoje atinge a níveis alarmantes . 

Não houve , até a década de 60, maiores interferências 

dos poderes públicos constituídos, nessas relações . . De um lado 

houve uma grande resistência das classes produtoras em todos os 

seus segmentos e do outro havia o pouco sentimento de classe dos 

trabalhadores . Daí a oposição dos proprietários rurais em todo o 
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País, quando Getúlio Vargas quis estender ao trabalhador . do 

campo a legisla~ão estabelecida para os trabalhadores urbanos, . 

culminando com a não concretiza~ão do projeto . 

Essa oposi~ão se baseava no fato de que a 

regulamenta~ão levaria a uma total reestrutura~ão de todo o 

sistema de produ~ão agrícola cuja existência se assentava na 

reserva de for~a de trabalho. É bem verdade que o Estatuto da 

Lavoura Canavieira já reconhecia alguns direitos mínimos dos 

tra~alhadores da área da cana, que não foram cumpridos . 

A constante expansão da área cultivada, acelerada na 

década de 50, repercurtiu sobre a for~a de trabalho de forma 

direta, provocando de maneira irreversível um acelerado processo 

de proletariza~ão do trabalhador, que passou a ter exclusivamente 

a renda monetária, sem direito a nenhum outro tipo de 

complementa~ão salarial, sofrendo a perda do sítio e também de um 

considerável complemento salarial . 

Um outro problema bastante delicado dizia respeito à 

questão dos foreiros, que já existiam desde o período colonial e 

formavam o que se pode chamar de "uma pequena classe média 

rural" . Eram pessoas que ocupavam, com a aprova~ão do 

proprietário, pequenas partes da propriedade, situadas em áreas 

mais distantes, dedicando-se a culturas de subsistência que eram 

semanalmente comercializadas 

próximas. 

nas feiras das cidades mais 
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Para terem o direito ao uso da terra , nos momentos de 
1 

maior necessidade de braços davam um dia semanal de serviço ao 

proprietário; além disso, pagavam anualmente um aluguel - o foro . 

que podia ser em espécie e/ou mediante a entrega de uma 

parcela da produção . O sistema de aforamento no Nordeste tornou-

se muito comum nos fins da década de 40 e princípios da de 50, 

quando, em função da crise do açúcar, muitos fornecedores 

proprietários resolveram abandonar a cultura da cana e aforar as 

suas propriedades . 

A proletarização desses diferentes segmentos da classe 

trabalhadora exarcerbou-se nos fins da década de 50, provocando 

uma forte reação e dando origem ao denominado "movimento 

camponês", mais presente nos estados de Pernambuco e da Paraíba . 

Esse movimento assumiu duas expressões: as Ligas Camponesas, mais 

ligadas à luta dos foreiros e lideradas por forças de esquerda, 

não ligadas ao Partido Comunista Brasileiro, e os Sindicatos~ 

Rurais, ligados aos trabalhadores, e sob a liderança do Partido 

Comunista Brasileiro ou da lgreja86 . 

As Ligas reivindicavam a reforma agrária, já os 

sindicatos rurais tinham maiores reivindicações na área 

trabalhista, ou seja, a extensão ao campo da legislação 

trabalhista do operariado urbano . Houve, por parte dos governos, 

uma tendência ao fortalecimento dos sindicatos, que culminou com 

mb ANDRADE NETO, Joaquim Correia Xavier de. Op . cit . p . 59 . 
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a Lei nº 4 214, de 02/03/1963, o Estatuto do Trabalhador Rural, , 

que regulamentou as rela~ões de trabalho no campo . 

Caio Prado Júnior chama a aten~ão para o fato de que a 

promulga~ão do Estatuto "foi feita quase de surpresa" e para "o 

desinteresse que cercou a elabora~ão do que se constitui sem 

dúvida no mais importante acontecimento relativo as tão 

apregoadas reformas de base"ª7 . 

A permanente divisão das for~as de esquerda no País , 

ou que pelo menos assim se auto denominavam, levou a esse 

desinteresse para o qual não se pode encontrar explica~ão . 

Tratava-se de um considerável avan~o na luta da classe 

trabalhadora e talvez, por isso, não houvesse maiores conquistas; 

o Estatuto l i mitou-se basicamente a transpor para o trabalhador 

rural os direitos do trabalhador urbano, que foi feito para 

atender aos interesses deste . 

As rela~ões de trabalho vigentes eram bastante 

diversificadas, não havia ainda assalariamento puro e elas 

contrastavam de forma significativa com as rela~ões vigentes nas 

áreas urbanas . Na própria defini~ão , que consta na Lei , o 

trabalhador rural, "é toda pessoa física que presta servi~os a 

empregador rural, em propriedade rural ou prédio rústico, 

mediante salário pago em dinheiro ou in natura ou parte in natura 

~7 PRADO JUNIOR, Ca io. A Guestão Agrá r i a na 81-asi 1 . 2 . ed . 
Si o Paulo, Brasiliense. 1979. 
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e parte em dinheiro" 

r·elac;:Ões . 

fica demonstrada a complexidade dessas 

Era uma ótima oportunidade para se regulamentar de vez 

relac;:ões de trabalho, como a meac;:ão, a parceria e outras que 

pode~iam permitir a esses o acesso à posse da terra ou, pelo 

menos maiores garantias do direito de uso; mas naquele momento a 

maior preocupac;:ão de diversos setores da esquerda era denominar 

essas relac;:Ões, puramente capitalistas, como remanescências de um 

suposto ''feudalismo" que estava presente no Brasil, dai ter que 

ser eliminado pelo desenvolvimento das relac;:Ões capitalistas, 

gerando assim a luta de classe e, mais tarde, a revoluc;:ão social. 

Essas relac;:ões, na verdade, eram estritamente 

capitalistas, eram formas indiretas de assalariamento . No 

Estatuto a questão desse tipo de remunerac;:ão do trabalhar é 

tocada de forma vaga, não prevendo como se faria a sua 

regulamentac;:ão, não tendo levado em considerac;:ão a grande 

variedade de relac;:ões de trabalho que existia no meio rural 

brasileiro . 

Esses fatos revelam que, apesar do Estatuto do 

Trabalhador Rural ter se con~tituido um marco, um avanc;:o, tendo 

garantido a esses o salário mínimo, a previdência social e o 

Fundo de Garantia por Tempo de Servic;:o - FGTS - , resguardou os 

interesses maiores das classes conservadoras , revelando a forma 

displincente com que foi elaborado, sem uma ampla consulta à 



272 

sociedade brasileira e sem a participa~ão das for~as favoráveis 

às mudan~as sociais de base no País, que estavam mais envolvidas 

nas suas brigas internas. 

Poderia o mesmo ter se contituído num caminho para a 

tão sonhada reforma agrária, com a total reestrutura~ão da grande 

exploração; na verdade, o que ele trouxe, de fato, foi a 

acelera~ão do processo de proletariza~ãoª9 . 

Com o advento do golpe militar de 64, houve em todo o 

Brasil e mais particularmente em Pernambuco e na Paraíba, uma 

severa repressão aos componentes dos movimentos sociais, 

principalmente daqueles ligados ao movimento das Ligas 

Camponesas, que foram imediatamente suprimidas; como o movimento 

popular fora bastante marcante e ainda se encontrava em 

efervescência a luta social, o Governo Castelo Branco promulgou o 

Estatuto da Terra e, posteriormente, a Lei do Sítio . 

O Estatuto da Terra, Lei nº 4 504, de 20/11/1964, 

embora não representasse uma verdadeira reforma agrária que 

resultasse numa transferência para a massa trabalhadora da maior 

parte das terras apropriadas, resultaria numa modifica~ão na 

estrutura fundiária das áreas densamente povoadas e de expansão 

das fronteiras agrícolas, caso tivesse sido aplicado em sua 

plenitude . 

ANDRADE, 
Nord e ste. 

Manoel 
Recife, 

Correia de. Classes Sociais e Agricultura no 
Editora Massangana, 1985 . p . 76. 
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Na verdade, o Estatuto da Terra tinha a finalidade de, 

com falsas promessas de realizações, amainar a tensão reinante no 
1 

campo; procurava uma "solução" capitalista para o problema da' 

posse da terra, embora oferecesse algumas brechas que 

beneficiavam a classe trabalhadora . Visava atender, de forma 

minimizada, a grande bandeira de luta dos trabalhadores rurais, 

da "massa camponesa" dos fins da década de 50, que era a 

efetivição de uma política de reforma agrária . O Estatuto 

pretendia, dentro dos moldes capitali~tas, realizar uma 

reestruturação agrária, de forma não revolucionária, que 

trou><esse, a longo prazo, uma modificação nas relações de 

produção, sem ferir os interesses da classe social dominante, 

que, junto com o capital transnacional e forças liberais que se 

"iludiram" com o processo "revolucionário", haviam efetivado o 

golpe . 

Partia do princípio da classificação das propriedades, 

onde era prevista a desapropriação dos latifúndios sube><plorados, 

mas mantinha as grandes propriedades racionalmente e><ploradas -

as empresas rurais -, que passariam a conviver ao lado de 

propriedades familiares - os módulos rurais - cujas dimensões 

variavam de uma área para outra, de acordo com as diferentes 

condições naturais e sócio-econômicas . 

Sua preocupação maior era com aquelas áreas aonde 

houvesse tensões sociais, como a zona da Mata do Nordeste 

Oriental, e com o processo de colonização nas áreas 
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desapropriadas e naquelas subpovoadas ou em processo de ocupação. 

Para viabilizar a sua aplicação, foram criados dois institutos, o 

Instituto Brasileiro de Reforma Agrária - IBRA para efetivar a 

reforma agrária, e o Instituto Nacional de Desenvolvimento 

Agrário INDA -, para efetivar o processo de colonização; esses 

institutos funcionavam como se fossem dois processos distintos 

que não necessitassem de um só comando . 

Quando o Estatuto foi promulgado, os planejadores da 

política desenvolvimentista nacional viam a agricultura como um 

fator de entrave ao desenvolvimento capitalista no País; mais 

tarde, com a antevisão da crise econômica nacional, devido ao 

fracasso da política desenvolvimentista, e com a conseqüente 

necessidade de ampliar os superávits da balança comercial, a 

visão sobre a agricultura mudou, passando essa atividade a ser 

considerada como o complemento necessário ao pleno 

desenvolvimento capitalista. 

Esses fatores, somados ao grande poder de resistência 

dos proprietários rurais e dos demais segmentos conservadores do 

País, levaram ao fracasso das experiências efetivadas, que, na 

verdade, podem ser vistas como experiências de contra reforma 

agrária, como é o caso dos projetos de colonização na região da 

Transamazônica e das Cooperativas Integrais de Reforma Agrária -

CIRA -, onde, na zona da Mata Sul de Pernambuco, há um exemplo 

típico, a CIRA-Caxangá. 
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Em 1969, o Governo, por achar que o fracasso do 

Estatuto era de responsabilidade dos órgãos criados, extingui-os, 
1 

fundindo-os num só Órgão, o Instituto Nacional de Coloniza~ão e 

Reforma Agrária - INCRA que mesmo com uma nova roupagem, não 

trouxe a solução real para a questão fundiária, nem para o 

desamparo em que viviam e vivem até hoje aqueles que se dedicam à 

pequena produção . 

Em rela~ão à zona canavieira nordestina, onde era 

maior a tensão social, um ano após a promulgação do Estatuto da 

Terra, houve o Decreto nº 57 020, de 11/10/1965, a chamada Lei do 

Sítio, que visava a diminuição desse clima de tensão, na medida 

em que dispunha sobre a . cessão de terras aos trabalhadores rurais 

da lavoura canavieira que tivesse mais de um ano de serviço 

contínuo numa propriedade . 

Essa área, concedida a título gratuito, teria que ser 

próxima da moradia e com uma dimensão suficiente para a plantação 

e criação necessárias à subsistência de toda a família. A área 

deveria ter uma dimensão de até dois ha, não podendo estar a uma 

distância superior a 3 km da moradia do trabalhador. 

Ela possibilitava aos trabalhadores agruparam-se para 

exploração coletiva, com a formação de cooperativas destinadas à 

criação de animais de pequeno porte ou ao cultivo de lavouras de 

subsistência, receberiam essa assistência técnica dos órgãos do 

governo, além do acesso às fontes oficiais de crédito . A 
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assistência técnica e financeira também era extensiva aos 

trabalhadores não associados às cooperativas. 

Dar-se-ia preferência, para a distribuição de 

terras, àquelas áreas consideradas como impróprias ao cultivo da 

cana-de-açúcar e mais adequadas à pecuária e à lavoura de 

subsistência, ficando os trabalhadores beneficiados, dependendo 

dos resultados obtidos, credenciados para lotes resultantes da 

aplicação da política de reforma agrária prevista no Estatuto da 

Terr.a. 

Caso o trabalhador não desse conta do seu sítio seria 

cassada a concessão e redistribuída a sua área com outros 

trabalhadores rurais ainda não contemplados . No caso de 

dispensa, amigável ou não, o trabalhador teria direito à colheita~ 

de sua lavoura e venda dos animais, ou à indenização pelos seus / 

bens, mas a terra seria devolvida ao proprietário ou 

arrendatário . No caso da terra integrar uma cooperativa, esta 

teria um prazo de 90 dias para substituí-lo, sem necessitar a 

devolução da área. 

Na verdade, a Lei do Sítio regulamentava um antigo 

costume da zona canavieira nordestina, que era a concessão de 

sítios aos trabalhadores de maior confiança do proprietário e 

mais antigos, e que vinha · entrando em decadência devido à 

expansão dos canaviais, sobretudo naquelas áreas pertencentes às 

usinas. Mas naquele momento, a menos de um ano da promulgação do 
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Estatuto da Terra, quando o Governo só falava em reforma agrária, 

nas áreas de tensão social as conseqüências da Lei do Sítio foram 

extremamente nefastas para classe trabalhadora . 

O que se viu, na prática, foi que os usineiros e 

fornecedores, temerosos de que a mesma fosse o prenúncio de uma 

Teforma agrária, efetivaram uma dispensa macii;a de seus 

empregados que foram, em grandes levas, expulsos para as áreas 

urbanas . Observa-se que foi a partir desse período que se iniciou 

um acentuado crescimento das populai;ões das cidades da zona da 

Mata Canavieira do Nordeste Oriental, que, como não possuíam 

infra-estrutura para suportar este crescimento, tiveram 

grandemente aumentados os seus problemas sócios-econ8micos . 

Na verdade, todos esses estatutos e leis que 

favoreceriam as classe trabalhadoras e provocariam uma 

reformulai;ão na estrutura fundiária do País e particularmente do 

Nordeste, considerado de elevado nível de tensão social, só 

serviram para consolidar o latifúndio e exarcebar a 

proletarizai;ão do trabalhador rural; hoje, na área de cana, ela 

atinge níveis alarmantes, apesar da organizai;ão e da luta dos 

sindicatos rurais, sobretudo no Estado de Pernambuco . Assim, 

contribuíram para acelerar o processo de consolidai;ão do modo de 

produi;ão capitalista no campo. 
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5.4 - A IMPORTANCIA E A ATUAC~O DO GERAN NA ÁREA 

DA AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA DO NORDESTE 

Era claro, da mesma forma que ainda hoje é, que o 

maior problema da agroindústria canavieira na Região Nordeste, 

responsável maior por sua perda da hegemonia na produ~ão nacional 

-de a~úcar, reside na presen~a do latifúndio . Preocupado com a 

situa~ão geral de crise dessa atividade na Região, o Governo, 

através do Grupo Interministerial do A~úcar, fez um estudo 

det~lhado da situa~ão, o que levou o Presidente Castelo Branco, a 

criar, através do Decreto nª 509 033-A, de 08/08/1966 , o Grupo 

EKecutivo de Racionaliza~ão da Agroindústria Canavieira do 

Nordeste - Geran . 

Como resultado desse trabalho, ficou constatado que o 

desgaste constante da agroindús~ria canavieira nordestina 

acarretaria sérias conseqüências sócio-econômicas que afetariam a · 

própria seguran~a nacional , daí pretender-se dar , com este órgão , 

uma nova dimensão a essa atividade tão importante para a sua 

economia; através da racionaliza~ão dessa atividade, nos setores 

agrícola e industr i al , acabaria com a política de protecionismo 

que vinha sendo implementada pelo Estado para a agroindústria 

canavieira do 

problemas . 

Nordeste, com a definitiva solu~ão de seus 

Daí o GERAN surgir com a finalidade de efetivamente 

mudar esse quadro, através de uma coordena~ão de recursos a serem 
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aplicados na racionalização da agroindústria canavieira do 

Nordeste, sem que houvesse prejuízo à política de planejamento 

que já era efetivada pelo IAA . Na verdade, ao se fazer uma 

leitura acurada do Decreto de criação, se observa que o que nele 

consta é bastante semelhante, embora com outra roupagem 

id~ológica, às análises e propostas sobre essa área, contidas no 

. diagnóstico elaborado nos fins da década de 50 pelo GTDN e que 

serviram de embrião para o surgimento da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. 

Em sua estrutura , o GERAN era constituído por um 

Conselho Deliberativo, integrado pelos presidentes do IAA, IBRA, 

INDA, Banco do Brasil, o Superintendente da 

representantes de todos os segmentos das classe 

SUDENE e 

produtoras 

- usineiros, fornecedores e trabalhadores rurais e por uma 

Secretaria Geral . Vale ressaltar que a Presidência do Conselho 

Deliberativo e o cargo de Secretário Geral foram atribuídos ao 

IAA . 

Cabia a ele, por ser essencialmente um órgão de 

planejamento, a formulação de programas, planos ou projetos que 

trouxessem uma substancial mudança nas estruturas sócio-

econ8micas da atividade canavieira nordestina; os seus objetivos 

eram de modernizar e diversificar as atividades agrícolas na área 

da cana, modernizar e diversificar as atividade industriais que 

tivessem como matéria-prima a cana e/ou seus derivados e 
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modificar a estrutura agrária vigente, com a redução da cana 

àquelas áreas onde essa atividade fosse realmente produtiva . 

Em linhas gerais, o que se prentendia com o GERAN era 

promover uma racionalização da produção agrícola e/ou industrial, 

o que acarretaria numa liberação de terras para uso de parte dos 

trabalhadores não proprietários, diminuindo assim a tensão na 

área da cana, sobretudo na zona da Mata de Pernambuco onde ela 

~ra e é mais intensa . 

O primeiro programa do GERAN previu a solução do 

problema , através de três grandes linhas de ação, se processando 

inicialmente em Pernambuco : a reestruturação da economia 

canavieira em sua totalidade, com a modernização das unidades 

industriais, usinas e destilarias, e a intensificação da cultura 

da cana-de-açúcar, de forma racional; diversificação da economia 

regional, que seria alcançada através do melhor aproveitamento 

dos subprodutos da cana e da utilização das áreas por ela não 

aproveitadas ou liberadas, após o processo de 
/ 

racionalização, 

para a produção de alimentos; e a melhoria nos padrões de vida da 

população rural residente na área canavieira, através de projetos 

abrangendo os dois maiores problemas : a saúde e a educação . 

Como o GTDN, esses programas tocavam na questão 

fundiária, ainda hoje o maior tabu para os produtores 

canavieiros, prevendo a liberação, pela racionalização, de terras 

que seriam adquiridas pelo Governo e redistribuídas para produção 
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de alimentos; essa idéia não agradava aos produtores da zona 

canavieira, que repgiram de forma bastante negativa, daí não 

solicitaram os recursos postos à disposição pelo GERAN para os 

projetos de modernização. 

Vale ressaltar que a grande diferença das propostas do 

·GTDN para os do .GERAN, era que no primeiro as terras liberadas 

não seriam adquiridas, já que haviam sido pagas pelos custos dos 

projetos de modernização, enquanto no segundo as terras liberadas 

pela cana seriam adquiridas pelo Governo Federal . 

A reação dos produtores, detentores do poder econômico 

e político, fez com que houvesse sensíveis modificações nos seus 

objetivos, imediatamente sentidas no programa estratégico de 

desenvolvimento . A questão fundiária passou a ser relegada a um 

plano secundário, haja vista que a questão da modernização da 

atividade canavieira passou a ser vista como possível, através da 

integração dos produtores ao mercado de bens de capital e 

equipamentos, portanto deixava de ser necessária a liberação de 

terras na adequação do setor agrícola ao industrial . 

Mais tarde, essa dissociação entre a mordernização-

agrícola e a questão fundiária, através da liberação e 

conseqüente redistribuição de terras, foi oficializada pela 

Resolução nº 71, de 21/12/1970 . Logo após a essa Resolução o 

GERAN foi extinto pelo Decreto nº 69 454, de 01/11/1971, surgindo 

o PROTERRA. 



282 

O GERAN, , que era baseado no Estatuto da Terra e havia 
1 

surgido para sustar o crescimento da tensão social na zona 

canavieira nordestina, teve uma dura~ão efêmera, com o agravante 

de ter contado com a total desconfian~a dos produtores; ele quase 

nada fez de concreto para a moderniza~ão da agroindústria 

canavieira . O seu maior legado foram os projetos, alguns de 

excelente nível, feitos pela equipe que o compunha. 

Na sua curta existência as poucas realiza~ões do GERAN 

se limitaram à execu~ão de projetos de fusão e/ou moderniza~ão de 

usinas, ficando bastante aquém de seus objetivos, principalmente 

em rela~ão aos iniciais, ou seja, de promover uma reestrutura~ão 

na questão fundiária . Ela seguiu a linha de sempre, muitas e 

boas inten~ões que na prática só serviram para a solidifica~ão do 

modo de produ~ão capitalista . 



CAP :f: TULO V l: 

DÉCADA DE 70: OS GRANDES PROGRAMAS 

PARA O SETOR CANAVIEIRO - PROGRAMA 

DO IAA 

NACIONAL 

DE MELHORAMENTO DA CANA-DE-ACúCAR - PLANALSUCAR -

E O PROGRAMA DE APOIO A AGROINDÚSTRIA ACUCAREIRA. 

MODERNIZAC~O E CONCENTRAC~O 
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CAPiTULO VI 

D~CADA DE 7q:OS GRANDES 

PROGRAMAS DO IAA PARA O SETOR 

CANAVIEIRO. PROGRAMA NACIONAL DE 

MELHORAMENTO DA CANA-DE-ACúCAR 

PLANALSUCAR E O PROGRAMA DE 

APOIO ~ AGROINDúSTRXA 

ACUCAREXRA MODERNIZAC~D E 

CDNCENTRAC~D DE CAPITAL 

6.~ O FOMENTO AS EXPORTACÕES ACUCAREIRAS 

Nos fins da década de 60, toda a política nacional 

para o setor canavieiro estava voltada para o fomento às 

exporta~ões do a~úcar; essa política já vinha sendo adotada, 

embora de forma menos intensa, desde a década de 50, em 

conseqüência dos constantes problemas de superprodu~ão. As 

exporta~ões vinham sendo feitas, anteriormente, a pre~os 
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gravosos e por isso subsidiados pelo Governo, a fim de garantir o 

processo de expansão da economia canavieira, com o escoamento de 

todo o excedente da produ~ão a~~careira que não fosse absorvido 

pelo mercado consumidor nacional . Nos primeiros anos da década 

de 60, porém, a abertura do mercado preferencial norte-americano 

fez com que as mesmas assumissem um caráter permanente, passando 

a ser a mola propulsara da atividade canavieira . 

Essa ênfase dada às exporta~ões não foi gerada 

apenas por fatores externos, como o aumento do volume e dos 

pre~bs do a~úcar exportado para o mercado livre mundial e a 

abertura do MP norte-americano; ela fazia parte de uma mudan~a 

mais ampla no contexto da econonia nacional, gerada pelos pesados 

encargos da dívida externa, que faziam com que o País tivesse que . 

exportar cada vez mais para aumentar os superávits na sua balan~a 

comercial. 

A partir de 1968, houve um crescimento da demanda 

de a~úcar no mercado internacional e com isso o Brasil teria que ~ 

aumentar a sua produ~ão de forma a que esta se tornasse · 

competitiva no mercado, em termos de qualidade e pre~os. Para 

tanto teria que haver uma mudan~a profunda no setor, a nível de 

redimensionamento da capacidade produtiva instalada, visando 

aumentar a sua eficiência, além de uma reestrutura~ão da 

comercialializa~ão no mercado externo . 
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Todos estes aspectos faziam com que se tornasse · 

necessário uma mudança na política de planejamento, para que a 

médio e longo prazo essas condi~ões fossem alcan~adas; apesar de 

já haver uma assistência técnica aos produtores, por parte do 

Instituto, desde a década de 50, ela era feita de forma 

inexpressiva, provavelmente em função do desinteresse do IAA, 

dos produtores e da própria situa~ão deste setor . 

A agroindústria a~ucareira vivia quase sempre às 

voltas com problemas de superprodução, não havendo o porque da 

contratação de especialistas na produção de cana, cuja atuação 

só redundaria num aumento de produ~ão . Ao mesmo tempo, como os 

preços do mercado interno eram controlados pela política adotada 

desde a COPA e os do mercado externo eram ·subsidiados pelo 

Governo, os produtores de açúcar não tinham por que se preocupar 

com uma redu~ão de custos e/ou com o aumento da produtividade . 

excedente, 

A atuação do IAA fazia com que a produ~ão, mesmo 

acabasse sempre encontrando coloca~ão no mercado 

interno ou externo, a preços que, para os usineiros, eram 

lucrativos; além do que, nesse período, a produção não competia 

no mercado externo, sendo basicamente destinada ao mercado 

interno, portanto, as exportações eram, em termos do volume total 

produzido, irrisórias, tinha o objetivo de eliminar os 

excedentes, garantindo os pre~os do mercado interno e, sobretudo, 
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solucionar a questão da produção nordestina, que, ao contrário da 

do Centro-Sul, estava bastante voltada para o mercado externo93
. 

Conforme já foi visto, na segunda metade da década 

de 60, em 1965/66, houve uma superprodução de açúcar, no momento 

em que os mercados, interno e externo, se encontravam em 

retração. A nível externo o mercado só começou a reagir a partir 

de 1968, fazendo com que o Governo Federal e os produtores 

chegassem a conclusão de que o crescimento desse setor só 

ocorreria se houvesse um considerável aumento no volume das 

eiportaç5es. Para isto, ele teria que se tornar competitivo, daí/ 

fazer-se necessário uma diminuição nos custos de produção e um 

aumento da produtividade nos setores agrícola e industrial. 

No setor agrícola, o Instituto tomou as primeiras 

medidas neste sentido, através do Ato n~ 11.-,9, de 25/05/1969, 

que levou à criação, no Estado de São Paulo, do Laboratório· 

Agroindustrial de Piracicaba e da Estação Experimental de Cana-

de-Açúcar em Araras. O primeiro tinha por fim executar análises 

químicas no álcool, no açúcar e no melaço, assim como a análise 

de solos, fertilizantes e foliar. A estação tinha por finalidade 

desenvolver novas variedades e estudar práticas culturais que 

fossem mais adequadas à lavoura94 . Ao mesmo tempo, autorizava 

que a Estação Experimental de Cana-de-Açúcar de Alago~s, que 

ANDRADE, Manoel Correia 
da agricultura. Campinas 
p. 30-31. 

de. Nordeste: a 1 ter·nat i vas .4 
<SP>, Editora Papirus, 1988. 

S7MRECSÁNYI, Tamás. O planejamento d"'-1 a.g1-oindústi-ia. ca.navieil-.:1 
do Br,3::;il (J.930-1975). São Paulo, editora Hucutoc, 1979. 
P. 292. 
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pertencia ao IAA mas estava arrendada ao Sindicato dos 

Produtores de Açúcar do Estado, pesquisasse novas variedades. 

Em 1970 foi realizado , ainda em Alagoas, o 1 Encontro 

dos Agrônomos Canavieiros do IAA, do qual resultou a aprovação de 

um redirecionamento da política do Instituto em rela~ão à 

assistência técnica, para que houvesse uma redu~ão nos custos da· 

produ~ão agrícola e um aumento da produtividade. A grande 

importância deste encontro foi que ele serviu de base a todo o 

trabalho do Servi~o Técnico Agronômico do IAA, de 1970 a 1973 . 

Deste encontro sairia uma grande inovação, a de que 

os trabalhos de eKperimentação agronômica, até então eKecutados 

de forma dispersa por outros órgãos do Ministério da Agricultura, 

passariam a ser feitos diretamente pelos técnicos do IAA e de 

uma forma bastante abrangente, relacionando tdttos os aspectos do 

processo produtivo agrícola, sobretudo a cria~ão de novas-

variedades de cana que acarretassem um significativo aumento da 

produtividade . 

Abriam-se, assim, para o Instituto, novas atribui~Ões 

intervencionistas que passaram a abranger também o setor da 

produ~ão da cana, consolidando def~nitivamente o seu papel como 

órgão de planejamento do setor, em sua totalidade, na medida em 

que estava relacionado com todas as etapas do processo produtivo . 

Ao mesmo tempo come~aram a ser desenvolvidas, tanto na Esta~ão 

Experimental de Araras como na de Carpina, situadas nos dois 
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Estados maiores produtores, São Paulo e Pernambuco, através de 

uma ação conjunta, pesquisas que objetivassem a seleção e a 

difusão de novas variedades ~ue redundassem num aumento da 

produtividade agrícola em todas as áreas canavieiras do País~e_ 

Foi justamente esse conjunto de diretrizes que serviu 

de base, em 1973, à criação do Programa Nacional de Melhoramentos 

da Cana-de-Açúcar PLANALSUCAR que passou a ser o encarregado 

de efetivar todas essas metas relacionadas com a produção da 

cana, muito embora a sua . origem remonte a períodos mais 

distantes. 

6.2 O PROGRANA NACIONAL DE MELHORAMENTOS DA 

CANA-DE-ACúCAR PLANALSUCAR 

As origens deste programa remontam a 1966, quando, a 

convite do Instituto, o geneticista Albert Mongelsford, que 

desenvolvia estudos sobre a cana-de-açúcar no Havaí, após visitar 

todos os centros produtores do País, propôs, para que fosse 

alcançado o tão almejado aumento da produtividade agrícola, a 

criação de um programa permanente e abrangente de pesquisa 

agronômica, sugestão esta que foi engavetada pelo IAA . 

Somente em 1971, o Decreto-Le_i nn 1 186, de 

28/02/1971, criou oficialmente o Programa Nacional de 

Melhoramento da Cana-de-Açúcar e o Programa de Racionalização da 

ANDRADE, Manoel Correia. de. Classe soei.ais e ag1- icultw-a no 
Nard;;7!:.,tc. Recife, Editora Massangana, !985. p. 76-77 . 
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Agroindústria Açucareira, mais tarde transformado, pelo Decreto

Lei no 1 266, de 26/03/1973, no Programa de Apoio à Agroindústria 

Açucare ira . 

O PLANALSUCAR foi criado com o objetivo de viabilizar 

a implantação e execução de projetos de pesquisa nos setores da 

genética, fitossanidade e agronomia, obter novas variedades de 

cana-de-açúcar que fossem ecologicamente adaptadas às diversas 

áreas canavieiras do País, reduzindo os custos de produção da 

matéria-prima e elevando a produtividade agrícola . 

É importante ressaltar que o PLANALSUCAR sozinho 

seria um programa fadado ao insucesso, daí ter sido criado, 

paralelo ao mesmo, o Programa de Racionalização da Agroindústria 

Açucareira, que, em 1973, foi denominado de Programa de Apoio à 

Agroindústria Açucareira, com a finalidade de promover a fusão e 

racionalização das indústrias açucareiras e a construção de 

terminais açucareiros no Recife, 

portos de exportação de açúcar . 

Maceió e Santos, os principais 

A execução desses programas, em sua fase inicial, 

sem contar com subsídios do Governo, só foi possível graças à 

existência de uma estrutura favorável ao açúcar no mercado 

internacional, que se iniciou em 1968/69 e perdurou até 1975, 

gerando vultosos recursos no Fundo Especial de Exportação; estas 

não foram, como de costume, subsidiadas pelo Governo, já que a 
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soma de recursos era gerada pela própria atividade, através dos 

saldos financeiro» das exportações . 

Para que fossem a executados os diferentes projetos 

relativo à produção agrícola, o Instituto promoveu a instalação 

e/ou reequipamento de diversas estações de pesquisas agronômicas 

nas regiões Norte/Nordeste e Centro-Sul . Essas estações foram 

agrupadas em Coordenadorias Regionais, situadas nos principais 

estados produtores, conforme se pode ver na Figura Vl-1; estavam 

sediadas nos municípios de Carpina, em Pernambuco, Rio Largo, em 

Alagoas, Campos, no Rio de Janeiro e Araras, em São Paulo. A 

Superintendência localizou-se em São Paulo, no município de 

Piracicaba, e estava diretamente vinculada à Presidência do 

Instituto . 

Na área em estudo, o Nordeste Oriental, como se pode 

ver na Figura VI-1, estão situadas duas sedes de coordenadorias 

regionais: a Coordenadoria Regional Nodeste - COONE -, situada 

no município de Rio Largo, no Estado de Alagoas, com uma área de 

ação que abrange também os estados de Sergipe e Bahia; e a 

Coordenadoria Regional Norte - CONOR com sede no município de 

Carpina, em Pernambuco, com uma área de ação bem mais abrangente, 

embora de menor importância para a economia açucareira, pois, 

além dos outros estados do Nordeste, não inseridos .na COONE, 

também se estende para a Região Norte . 
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A COONE passou a desenvolver seu trabalho com um 

total de oito estações experimentais, assim distribuídas: seis em 

Alagoas, nos municípios de Rio Largo, São José da Laje, Murici, 
1 

Maceió, São Luís do Quitunde e São Miguel dos Campos e duas no 

estado da Bahia, Jacuípe e Regional do Oeste da Bahia . Contando 

também com um total de 24 campos experimentais espalhados pelos 

três estados. 

A CONOR conta com um total de quatro estações 

experimentais: a de Pernambuco, no município de Carpina, a 

Estação Experimental de Camaratuba, no Rio Grande do Norte, a 

Estação Experimental Regional do Maranhão e a Estação 

Experimental Regional do Pará . Além dessas estações conta com 

mais de 40 campos experimentais espalhados por toda sua vasta 

área de ação. 

Nessas coordenadorias re;ionais, paralelo à 

introdução de novas variedades, se desenvolvem pesquisas de 

fitossanidade, que também contribuiriam para o propalado aumento 

de produtividade, que, no final, tem ficado abaixo da amplitude 
,., ·· / 

do Programa e dos volumes de investimentos efetivados . 

Em 1972, o PLANALSUCAR passou a fazer parte do 

Ministério da Indústria e Comércio, a quem também se vinculava o 

próprio Instituto; a partir de 1974, porém, passou a se 

constituir numa unidade que permitisse uma ação conjunta para o 
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setor da lavoura canavieira, entre o Instituto e a Empresa 

Brasileira de Pesquisas Agronômicas - EMBRAPA~6 . 

Na área em estudo, as duas coordenadorias regionais, 

a COONE e a CONOR, se responsabilizam pela supervisão da evolu~ão 

da cultura da cana-de-a~úcar e pelas pesquisas direcionadas para 

E>ste setor . Os recursos por elas empregados tinham como 

objetivo, a curto prazo, aumentar a produtividade por hectare, 

com cruzamento entre variedades conhecidas, p~ra a produ~ão de 

mudas sadias, o controle biológico das pragas que afetam a cana-

de-a~úcar, o uso de fertilizantes químicos e corretivos orgânicos 

nos solos esgotados pelo uso contínuo e naqueles de baixa 

fertilidade natural, como os das áreas de tabuleiros, e o 

treinamento de mão-de-obra ligada à parte agrícola e à 

industrial . 

A longo prazo objetiva a contínua descoberta de novas 

variedades ecologicamente melhor adaptadas a essas áreas, 

pesquisas no setor de entomologia, para tornar cada vez mais 

eficaz o controle biológico de pragas, o que reduziria os 

elevados custos de aquisi~ão de agrotóxicos, além de defender o 

ambiente, e novas técnicas de uso do solo, com o fim de aumentar 

a produtividade e viabilizar o uso da vinha~a <tiborna, ou calda) 

como fertilizante. 

t1NDRPIDE NETCI, .. 1oaquim Cm-reia Xavier- de. i!-1 evolu~5o da 
.:J.groindÚ<;;tria .a.p..1c.=i.reira. e alcooleira de IH-'1.gor.J5 a partir d.3 
dóca.d.:..1 de 50. p . i 18 . 
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Alguns 

atingidos, como o 

desses objetivos já foram parcialmente 

controle biológico para as diferentes pragas 

da cana, o que, embora ainda em pequena escala, já vem se 

refletindo para os produtores que a utilizam, numa redução nos 

custos de produção e defendendo as condições ambientais, em 

função da redução no uso de herbicidas. 

O uso da vinhaça como fertilizante, vem se tornando 

comum em vários estados da Região, o que é vital para a 

manutenção do equilíbrio ecológico, pois acaba com o problema do 

l~nçamento desses resíduos industriais nós leitos dos rios. Nas 

Estações Experimentais de Floração e Cruzamento já foram obtidas 

diversas variedades de cana, ecologicamente melhor adaptadas e 

com maior produtividade agrícola. 

O aumento da produtividade, apesar de pequeno, diante 

do volume dos recursos aplicados, vem sendo conseguido, 

principalmente em estados como Alagoas, que, a nível da Região 

vem mantendo uma posição de vanguarda desde a safra 1978/79, por 

ser aquele onde a cana apresenta um maior teor de sacarose. 

Generalizou-se aí o pagamento da cana não pelo peso e sim pelo 

teor de sacarose, o que significa atingir uma das metas mais 

antigas do Instituto, já previstas desde o Estatuto da Lavoura 

Canavieira. 

Hoje, nos estados em estudo, foram obtidas diversas 

variedades de cana-de-açúcar denominadas de República 
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Brasileira RB -, que se encontram entre as dez variedades de 

cana mais cultivadas, trazendo, se comparadas com as variedades 

tradicionais, um aumento na ordem de 8 a 25% de rendimento na 

produc;:ão de ac;:úcar, em conseqüência do mais elevado teor de 

sacarose . 

Uma análise acurada deste Programa indica que as 

falhas comec;:am pela sua própria argumentac;:ão; ele tomava como 

ponto de partida o fato de que as estimativas de produc;:ão para a 

safra de 1973/74 eram bastante alvissareiras, o que tornaria o 

País um dos maiores produtores mundiais de ac;:úcar, num momento em 

que havia um substancial crescimento da demanda no mercado 

externo . Mas perdurava o grave problema da baixa produtividade 

agrícola, que era, para todo o País, em torno de 40 toneladas de 

cana por hectare, em func;:ão de não haver um avanc;:o da tecnologia 

no setor, cuja cultura continuava a ser feita de forma 

tradicional . 

Assim, a baixa produtividade agrícola e os elevados 

custos de produc;:ão, só poderiam ter seu quadro revertido com a 

adoc;:ão de uma moderna tecnologia para a agricultura da cana-de

ac;:úcar, que aumentaria a produc;:ão e a produtividade nesse setor, 

possibilitando uma ampliac;:ão das exportac;:ões, num mercado 

caracteristicamente bastante competitivo. 

Nota-se, assim, que era uma forma de se estender ao 

setor canavieiro o modo de produc;:ão capitalista competitivo, · ou 
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utilizando uma terminologia hoje mais usual, promover uma 

"modernidade" do latifúndio improdutivo, para inseri-lo na ótica 

do capitalismo internacional; a agricultura passava a ser vista 
1 

a, nível nacional, como um complemento à acumula~ão capitalista; 

sem que fossem necessárias mudan~as nas suas estruturas, fato 

que iria gerar grandes rea~ões . 

Enfim, era modernizar sem mudar as arcáicas 

estruturas de explora~ão vigentes, o que aliás vem sendo a tônica 

de toda política desenvolvimentista adotada para a economia 

nacional como um todo, em diferentes períodos de sua história; 

não é um privilégio da agroindústrias canavieira, assim como não 

se restringe a fatores endógenos, pois é gerado pelos interesses 

do capitalismo internacional. 

Era o tempo da denominada "Revolu~ão Verde", onde o 

importante era aumentar a produ~ão e a produtividade, sem 

procurar levar em conta os custos sociais desse processo, que 

fica bem claro na solidifica~ão do latifúndio . Além disso, 

quais seriam as conseqüências deste processo sobre a renda do 

produtor e como ficaria a situa~ão do pequeno produtor, 

totalmente descapitalizado? 

Como se não bastassem todos estes problemas, como se 

poderia prever que haveria um crescimento constante da demanda 

do a~úcar no mercado externo, quando se sabia da instabilidade 

de consumo que é a característica maior de quase todos os bens 



primários, sobretudo quando, em rela~ão ao a~úcar, sempre houve 

historicamente uma tendência dos países importadores em buscar 

ampliar suas produ~ões . 

Não se levava em consideração que o mercado externo é 

extremamente competitivo, e, neste caso, como reagiriam os outros 

países exportadores diante do crescimento da produ~ão brasileira; 

países que utilizavam tecnologias de produ~ão nos setores 

agrícola e industrial bem mais avan~adas do que as utilizadas no 

Brasil. 

É importante salientar que o PLANALSUCAR, como não 

poderia deixar de ser, é fruto de uma época ditatorial onde não 

havia a menor preocupa~ão com os custos sociais resultantes de 

uma política de ''desenvolvimento"; daí essas falhas, condizentes 

com a ideologia da época, só servirem realmente para comprometer 

o Programa, que, inegavelmente, tem pontos positivos, na medida 

em que era e é necessário reduzir os custos e aumentar a 

produtividade na agricultura canaveira. 

Não se pode deixar de reconhecer o valor das 

pesquisas, em vários setores da agricultura canavieira que foram 

desenvolvidas pelo Programa, embora, depois de 15 anos de sua 

cria~ão, sejam pouco difundidas; haja vista que, apesar das RB, 

a variedade de cana mais cultivada nesta por~ão do Nordeste é a 

CO - 333; o uso do controle biológico das pragas, além de ser 

vi.sto com bastante ceticismo pela grande maioria dos produtores, 
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torna-se ecomonicamente pouco viável, em função do costume 

generalizado na Região de se queimar a cana antes do corte. 

O pior de tudo é que, até hoje, o aumento da 

produtivaidade ficou bem aquém do que se esperava e não se sabe 

como os idealizadores do Programa chegaram ao tão conclusivo 

índice de 40% de aumento de produtividade agrícola, apenas pelo 

desenvolvimento de novas variedades de cana; quando se sabe que, 

sobretudo aqui, nas áreas tradicionais do Nordeste açucareiro, a 

produtividade continua em níveis baixíssimos, em média 50 

toneladas de cana por hectare, com exceção de pequenas áreas, 

pouco significativas, no contexto regional . 

A viabilização do aumento do teor de sacarose, 

fazendo com que a cana deixasse de ser paga pelo peso e passasse 

a ser paga por esse teor, que se constitui num dos antigos 

objetivos do IAA, a nível de região só vem sendo praticado mais 

regularmente no Estado de Alagoas, onde as 

tabuleiros, em função das condições 

canas cultivadas 

edáf icas, são 

hidratadas, daí possuírem um mais elevado teor de sacarose. 

nos 

menos 

Com o crescimnto das exportações brasileiras nos 

prirlcÍpios da década de 70, tanto em volume como e~ preço, houve 

uma grande aloca~ão de recursos para o Programa, bem acima dos 

inicialmente previ~tos, daí ter sido ele ampliado, tanto em 

termos d~ pesquisas executadas, como no quadro de pessoal 
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técnico, fazendo com que houvesse um redimencionamento de suas 

metas . 

Em linhas mais gerais, pode-se concluir que o 

PLANALSUCAR foi uma tentativa do Governo, sem maior sucesso, 

embora n~o se possa deixar de reconhecer o elevado valor de 

vários trabalhos produzidos por seu corpo técnico - de procurar 

dar uma nova feição à agricultura da cana-de-açúcar no País, que 

permitisse a obtenção de maiores lucros por parte do produtor, e 

a conseqüente concentração de capital. Não demonstrava, porém, a 

menor procupação com uma política de redistribuição de renda , 

pois, nem de passagem, tocava na questão social, que, como se 

sabe, constitui o maior fator de entrave a um real 

desenvolvimento da agroindústria açucareira no Brasil . 

ó.3 O PROGRANA DE APOIO A AGROINDÚSTRIA ACUCAREIRA 

A racionalização da produção açucareira foi uma 

política adotada desde o 

fomentar a implantação 

século XIX, quando o Governo passou a 

de engenhos centrais e de usinas, 

tornando-se mais intensa a partir da criação do IAA, que, como 

já foi salientado em capítulos anteriores, representou a pá de 

terra na combalida estrutura dos bangüês. 

O que ocorria até então é que a produção açucareira ' 

nacional era basicamente voltada para o mercado internei desde a , 

criação da COPA havia sido conseguida uma estabilidade nos 
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preços, daí não haver porque, com poucos recursos disponíveis, 

se tocar um programa específico de modernização que poderia 

aumentar o crônico problema da superprodução açucareira nacional . 

Só que, no momento, as condições eram outras, o 

crescimnto da produção açucareira nacional, ocorrido nas décadas 

de 50 e 60, a abertura do mercado preferencial norte americano 

para o açúcar brasileiro e a ampliação da participação do produto 

.nacional no mercado livre mundial, haviam sido fatores que 

redimencionaram a política de planejamento visando um processo de 

modernização . A produção brasileira passou, então, a se voltar 

para o mercado externo, criando condições propícias para se tocar 

um progrma dessa envergadura. 

A Tabela VI-1 mostra que houve um crescimento no 

volume das exportações brasileiras de açúcar, desde os fins da 

década de 50; na década de 70 este crescimento acelerou-se de tal 

forma que as exportações passaram a ser percentualmente 

superiores ao da própria produção açucareira nacional . 



302 

Tabela VI-1 

BRASIL 

PRODucao E EXPORTAcao BRASILEIRA DE ACúCAR DE USINA 

1939/40 à 1974/75 

PRODucao TOTAL 
EXPORTACÕES % DAS EXPOTACÕES 

(em mil sacas 
SAFRAS de 60 kg) NO TOTAL 

<em mil sacas PRODUZIDO 
de 60 kg) 

Prevista Realizada 

1935/40 19 079 14 406 782 5,4 
J.944/45 15 683 14 897 963 6,5 
1949/50 23 870 21 140 942 4,5 
1954/55 31 000 35 668 2 509 7,0 
1959/60 50 895 50 864 10 098 19,8 
1964/65 56 190 59 422 4 471 7,5 
1969/70 75 000 72 216 18 044 25,0 
1970/71 82 659 85 329 19 165 22,5 
1971/72 85 000 89 774 20 715 23,1 
1972/73 93 300 98 874 43 917 44,4 
1973/74 115 000 111 382 49 510 44,5 
197'1/75 125 000 112 010 38 371 34,3 

----------------------------------------------------------------
FONTE: Instituto do Açúcar e do Álcool <IAA> 

As primeiras medidas que levariam ao Programa, estão 

contidas na Lei no 5 654, de 14/05/1971, onde foram reformulados 

vários dispositivos da legislação açucareira em vigor, em função 

da necessidade de uma revisão nos limites de produção por unidade 

industrial e por Estado. A Lei manteve o limite de produção de 

100 000 000 sacas estabelecido pela Resolução no 171/63, o que 

significou uma retomada nos objetivos previstos, em 1963, pelo 

Plano de Expansão da Indústria A~ucareira. 
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Outro importante aspecto dessa Lei é que, embora 

mantendo o tradicional sistematde distribui~ão de quotas baseado 

na existência de duas regiõs produtoras totalmente diversas, 

possibilitava o crescimento da produ~ão a~ucareira naqueles 

estados que apresentassem melhores condi~ões para um efetivo 

crescimento, medida esta, que mais uma vez, beneficiou o Centro

Sul. 

A medida foi exequível porque a Lei determinou o 

cancelamento de inscri~ão no IAA, daquelas unidades produtoras 

que estivessem sem produzir por três safras consecutivas, a 

partir da safra 1968/69. O Ato nº 19/71, de 18/05/1971, deu 

cumprimento a esta exigência, com o cancelamento da inscri~ão de 

43 usinas, o que representava uma produ~ão de 2 557 957 sacas na 

Região Norte/Nordeste e 185 129 sacas no Centro-Sul. Estipulava 

ainda uma periódica revisão das quotas, por usina e por Estado, 

sendo a primeira feita ainda no ano de 1971, estabelecendo um 

limite de produ~ão de, aproximadamente, 36 000 000 de sacas para 

as usinas do Norte/Nordeste e pouco mais de 64 000 000 de sacas 

para o Centro-Sul, isto representou um aumento da participa~ão 

percentual desta região na produ~ão nacional, que passou a ser de 

64%; as outras revisões seriam efetuadas a cada triênio. 

essa Lei, 

Mesmo trazendo em seu bojo uma série de inova~ões, 

regulamentada por vários Atos da Presidência do 

Instituto, significou apenas o primeiro passo para implanta~ão de 
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uma política de moderniza~ão da produ~ão a~ucareira, com o 

objetivo da sua racionaliza~ão, dentro da ótica do capitalismo 

internacional, a partir da corra~ão das distor~ões existentes. 

No mesmo ano, o Decreto-Lei n~ 1 186, de 27/08/1971, 

concedeu uma série de estímulos de ordem financeira àqueles que 

efetivassem processo de fusão, incorpora~ão e relocaliza~ão de 

usinas em todos os estados produtores, o que significava o sinal 

·verde para o início do processo de concentra~ão de capitais e, 

conseqüentemente, da estrutura fundiária e da renda . 

Com base nessa nova legisla~ão em vigor, a Resolu~ão 

n" 2 054, de 28/05/1971, continha o primeiro plano de safra com 

os novos limites de produ~ão fixados para vigorarem nas safras 

1971/72 a 1973/74, quando, a partir de então, seriam revistos a 

cada triênio, segundo os seguintes critérios : amplia~ão de quotas 

de produ~ão proporcionais ao rendimento industrial de cada usina, 

dentro das respectivas regiões produtoras; esses aumentos seriam 

feitos em detrimento daquelas que apresentassem menores 

rendimentos, que teriam as suas quotas reduzidas. Dentro dos 

objetivos de reorientação da política de planejamento, era a 

forma de estimular o aumento da produtividade da agroindústria 

canavieira. 

No sentido de estímulo, a mais importante de todas as 

medidas tomadas foi o Decreto-Lei ng 1 186, de 27/08/1971, onde 

se procurava gerar as condições necessárias para que as usinas 
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aumentassem a produtividade, através da revogac;:ão de várias 

medidas de protec;:ão aos fornecedores de cana, tomadas pelo 

Estatuto da Lavoura Canavieira ,
1 O aumento da produtividade só 

ocorreria se houvesse uma concentrac;:ão empresarial, daí permitir 

a absorc;:ão das quotas de uma usina por outra, assim como a 

absorc;:ão de quotas de fornecedores, através da nova política de 

relocalizac;:ão das usinas. 

Foi o Decreto-Lei n~ 1 186, que o criou os dois 

grandes programas do IAA para o setor canavieiro : o PLANALSUCAR e 

o P.rograma de Racional i zac;:ão da Agroindústria Ac;:ucarei ra, que 

mais tarde, pelo Decreto-Lei n~ 1 266, de 26/03/1973, passou a 

chamar-se Programa de Apoio à Agroindústria Ac;:ucareira . 

Através dele estipulavam-se recursos financeiros 

àqueles proprietários que efetivassem a fusão, incorparac;:ão e 

relocalizac;:ão de suas unidades industriais para áreas que 

apresentassem condic;:Ões mais favoráveis à cultura da cana-de-

aç::úca.r . Esses financiamentos, no caso da Região Nordeste, 

contariam com dotac;:ão de recursos que anteriormente se destinavam 

ao GERAN ou os que fossem concedidos pelo Conselho Monetário 

Nacional, com a condic;:ão desses processos só ocorrerem dentro de 

uma mesma região geo-econômica, beneficiando aquelas usinas com 

produc;:ão igual ou superior a 400 000 sacas e que fossem 

autorizadas pela Presidência do IAA . 
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Em relação ao Nordeste, o Decreto-Lei trouxe dois 

dispositivos de suma importância : o primeiro autorizava o uso de 

recursos do PROTERRA na execu~ão de projetos de diversificação 

agrícola, via fusão, incorporação ou relocalização de usinas, 

todas as vezes em que houvesse um aumento efetivo, na ordem de 

10~. na mão-de-obra empregada . o segundo estipulava a 

u~ificação, a nível nacional, dos preços da cana e do aç~car, com 

base naqueles que eram praticados no 

para os produtores nordestinos, que 

condições naturais e sócio-econômicas, 

Centro-Sul, com subsídios 
( 

tinham, em função das 

custos de produção mais 

elevados. Este subsídio seria feito a partir de recursos do 

Fundo Especial de Exportação e do Conselho Monetário Nacional . 

As medidas previstas pelo mesmo foram regulamentadas 

por vários Atos da Presidência do IAA; para sua exequibilidade 

foram criados, dentro do Instituto, o Grupo Especial de 

Assessoramento Técnico GEAT e o Grupo Especial de 

Assessoramento Jurídico - GEAD 

sua Vice-Presidência . 

ambos vinculados diretamente à 

O Programa iniciou uma radical transformação no setor 

agroindustrial canavieiro, permitindo, em nome de uma 

racionalização, a expansão do modo de produção capitalista, com 

concentração empresarial, modernização sem mudanças, exacerbação 

da concentra~ão 

trabalhador rural. 

fundiária e a maior proletarização do 
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Tratava-se de um momento histórico totalmente 

favorável, a nível interno e externo . A nível interno a 

agricultura passava a ser vista 
1 

pelos planejadores do 

desenvolvimento capitalista do País não mais como um entrave a 

esse processo, e sim como um elemento complementar97
. A nivel _ 

externo, as condi~ões de mercado, em termos de volume e de 

prec;os, nunca estiveram tão favoráveis à produ~ão a~ucareira 

· nacional, em fun~ão de um crescimento da demanda no mercado, 

aliado ao fato de que Cuba, embora continuasse a ser o maior 

exportador mundial de ac;úcar, devido às necessidades de sua nova 

est.ruturac;ão sócia-econômica, havia reduzido a sua produ~ão e 

exportac;ão para o MLM . 

o Brasil, em 1972, assumiu a posic;ão de maior 

produtor mundial de ac;úcar centrifugado e de segundo maior 

exportador, quando, por razões conjunturais os países 

socialistas, sobretudo a URSS e a China Continental, haviam 

adquirido grande volumes de ac;úcar no MLM, provocando uma 

reduc;ão nos estoques e uma alta nos prec;os; naquele momento, nos 

outros países exportadores praticamente não havia mais capacidade 

ociosa para um processo expansivo e, ao mesmo tempo, as condic;Ões 

climáticas desfavoráveis na Europa reduziram de maneira sensível 

a produc;ão de ac;úcar de beterraba . 

ANDRl'lDE, Munoel Con-·eia de. O Planejamento Regiona.! e o 
Problema e o Problema /lgrá.ria no Brasil. São Paulo, 
Mucitec, 1977 . p. 87-109 . 
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Assim, todo o excedente da produ~ão de açúcar que o 

Brasil acumulou nas safras anteriores puderam ser colocados no 

MLM, a partir do início ~e 1972, quando a Organização 

Internacional do Açúcar, para permitir a recomposição de seus 

estoques, suspendeu as quotas de exportação vigentes . Além de 

colocar seus excedentes, pôde o Brasil ampliar, de forma 

considerável, a sua capacidade produtiva. Em 1973, houve uma 

tentativa de novo acordo, mas este não chegou a ser firmado por 

discordâncias em relação aos preços mínimos. 

O aumento da capacidade produtiva só seria facilmente 

alcançado se se deixasse de lado a política de limitação, que no 

momento era possível, devido as extraordinárias condições do 

mercado externo . 

Como a partir de 1972, o IAA passou a monopolizar as 

exportações, houve um aumento considerável nos recursos do Fundo 

Especial de Exportação. 

Este, que havia sido criado em 1965, no auge da 

crise de superprodução, só vinha, até então, dando prejuízos, 

sendo as exportações subsidiadas pelo Governo . Só que neste 

momento eram outras as condições do mercado externo e os vultosos .. 

recursos do Fundo passaram a ser utilizados na viabilização do 

programa de moderniza~ão. 
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Os preços pagos pelo IAA aos _produtores eram bem 

inferiores aos praticados no mercado externo, daí a capta~ão de 

vultosos recursos para o Fundo~ permitindo ao Instituto aplic'-

los nos projetos de modernização agrícola PLANALSUCAR e 

industrial. Para se ter uma idéia do volume dos pre~os da 

exportação açucareira, o Brasil, em 1973, exportou para o MLM 

aproximadamente 2 977 ~il TM, quando, na tentativa de um novo 

acordo lhe coube uma quota de 1 625 mil TM; para o MP norte

americano as exportações atingiram a maior quantidade de todos os 

tempos, 2 977 mil TM . Em relação aos preços basta se dizer que, 

em -1969, a TM tinha sido exportada a um pre~o de US$ 105,00, e 

alcancou, em 1973, o valor de US$ 202,00, o que significou um 

aumento de quase 100%. 

Ainda em 1973, o Decreto-Lei nª 1 266, de 26/03/1973, 

feito com a finalidade de complementar o anterior, mudou o nome 

do Programa para Programa de Apoio à Agroindústria A~ucareira . 

A partir dele e dos Atos da Presidência do IAA para a sua 

regulamenta~io, foram definidas as destina~ões dos recursos 

advindos do Fundo Especial de Exportaçio que deveriam ser 

aplicados em•A: 

1" financiamentos de projetos que fossem destinados a 

fusões, incorporações e relocaliza~ões de unidades 

industriais açucareiras e também para incorpora~ões de 

quotas de fornecimento de canas, mantidos os termos do 

Decreto-Lei nª 1 186; 

9 ª SZMRECSdNYI, Tam•s . Op . cit. p . 303-304. 
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2" na equacionaliza~ão, em todo o País dos pre~os da cana 

e do a~úcar; 

3" na racionaliza~ão do p~rque a~ucareiro nacional; 

4" na redu~ão dos custos financeiros do capital de giro 

utilizado pela economia canavieira; 

financiamento para a aquisi~ão de máquinas e 

equipamentos pelas cooperativas de fornecedores, ou 

pelas empresas constituídas por capital de fornecedores; 

óº financiamentos para refor~ar o capital de giro das 

cooperativas dos produtores de a~úcar; 

7" financiamentos para refor~ar o capital de giro das 

cooperativas dos fornecedores de cana; 

8" financiamentos para o reforço da infra-estrutura do 

sistema de eKportação de açúcar, através da constru~ão 

dos terminais a~ucareiros de Recife, Maceió e Santos; 

9" financiamentos na promo~ão da melhoria da qualidade da 

cana-de-a~úcar e da racionaliza~ão de sua eKplora~ão, 

medida essa relacionada com o financiamento dos projetos 

desenvolvidos pelo PLANALSUCAR . 

Essa complementa~ão ao Decreto-Lei anterior fica bem 

clara quando o mesmo procurou atingir a racionaliza~ão das usinas 

e das lavouras de cana-de-a~úcar, através da elimina~ão dos 

pontos de estrangulamento eKistentes entre as usinas e, no caso 

específico das lavouras, pela capitaliza~ão do setor canavieiro, 

através da ado~ão de técnicas agrícolas mais eficientes . 
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Como já foi dito, os recursos eram provenientes do 

Fundo Especial de Exportação, portanto gerados pelo próprio 

açúcar, e repassados pelo IAA às empresas em condições bastante 

favoráveis, devido aos juros serem abaixo dos que eram praticados 

no mercado, à ausência de correção monetária e os longos prazos 

de pagamento. 

os subsídios 

Mais tarde, o Ato 03/74, de 03/01/1974, instituiu 

aos juros naqueles financiamentos que fossem 

destinados à expansão das áreas de cana, tanto das usinas, como 

fornecedores . Posteriormente, o próprio Conselho Monetário 

Nacional, atendendo certamente aos interesses de grupos 

transnacionais que monopolizam a produção e comercialização de 

fertilizantantes no Brasil, estendeu os subsidos à aquisição dos 

mesmos, alegando a elevação dos preços desses produtos, em 

conseqüência da alta dos preços do petróleo. 

Numa análise crítica do Programa, deve-se salientar 

que era dada uma ênfase maior aos projetos destinados à 

modernização das usinas de açúcar, tanto que no Nordeste elas 

ficaram com uma capacidade super-dimensionada, deixando em 

segundo plano aqueles financiamentos destinados à produção 

canavieira, que era onde mais residiam as questões relativas à 

baixa produtividade e aos elevados custos de produção . 

De 1972 até meados de 1975, o IAA havia aprovado um 

total de 149 projetos, que foram bem maiores para o 

Norte/Nordeste, se comparados com o Centro-Sul; 

mostra que em termos de créditos de fusão, 

o Quadro VI-1 

incorporação e 
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relocalização de usinas, houve uma rela~ão de 22 a 9, enquanto o 

Quadro VI-2, mostra que em relação aos créditos para a 

modernização de usinas o resultado é totalmente diferente do 

anterior, pois apresentou uma relação de 39 a 79 . 

Com a aplicação desses recursos o IAA esperava, 

baseado na produção açucareira nacional na safra de 1974/75, que 

havia sido de 112 000 000 de sacas de 50 kg, houvesse, até 1980, 

um acréscimo na mesma na ordem de 73 200 000 sacas, portanto, que 

ela passasse a ser, na safra 1979/80, de 185 200 000 sacas de 

50 kg, o que ultrapassaria os limites anteriormente previstos 

para a mesma. Nesse volume total de acréscimo, um percentual de 

10%, ou seja 7 320 000 sacas, deveriam provir da implantação de 

novas usinas e o restante do aumento da produção das que já 

existiam, cabendo a maior parte percentual por Estado a São 

Paulo, Pernambuco e Alagoas, que eram os três maiores produtores, 

sem se levar em conta se os mesmos tinham capacidade ociosa para 

atender a essas metas. 

Dos 149 projetos aprovados, acima mencionados, 31 

foram para fusão, incorpora~ão e relocaliza~ão de usinas e 118 

-para modernização, 

projeto aprovado; 

podendo ter havido uma usina com mais de um 

mas, de qualquer forma, eram muitos projetos, 

quando até 1975 havia em funcionamento, em todo o Brasil, 216 

usinas, demonstrando haver uma menor dotação de recursos para os 

projetos concernentes à lavoura canavieira, que era o ponto mais 



!lWllO VI-2 

BRASIL 

PElO PRtliRMA DE APOIO A ASROINDUSTRIA ACt.tAREIRA 

1973 1974 1975 
------ ------:-----
: No. lCR$ "ilhôesl No . lCR$ "ilhôesl No . ICR$ "ilhôesl 

--------·-- ----·--:----·--:----
lAlazonas 
:Ceará 
IRio Grande do Norte 
:Parai~ 
:Pernalbuco 
:Alagoas 

12 
4 

199 
60 

1 
1 
1 
1 
9 

10 

50 
50 
21 
S4 

251 
341 

-------- --,---- --.----.-- ----
:Subtotal Nortentordeste 16 : 259 23 : 767 : - • 600 

----.--·---- --·----·--·----
:ftinas Gerais 
: Rio de Janeiro 
:São Paulo 
:Paraná 

2 
4 

17 

31 
104 
376 

3 
4 

20 
1 

126 
211 
462 
48 

:------------------:----.----------:---,------ ----.--------
:Subtotal Centro-Sul : 23 : 511 : 28 : 347 28 : 1 850 
--------:--:----:--:---- --:----

:lOTAL : 39 
:- Rea.iustMentos 

FOO'E: RHiECA <1975). p . 45 

no : 51 1 614 
112 

28 

lllserv~âo : os d*5 relativos a 1973 e 1974 for• corrigidos ca1 base 
em inforudes obtidas direta11ente no IAA 

2 450 
1 134 

164 
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representativo, de vez que, nessa mesma época, os fornecedores de 

cana em todo o País eram 42 000 . 

Em rela~ão a essa área específica da região Nordeste, 

houve uma aprova~ão, para os cinco estados, de um total de 61 

projetos, sendo que desses apenas 20 eram destinados à fusão, 

incorpora~ão e relocaliza~ão de usinas e os 39 restantes para a 

moderniza~ão das unidades eMistentes; não havia nenhum projeto 

aprovado para a montagem de novas usinas . 

Dos 20 projetos acima referidos, o Rio Grande do 

Norte teve um aprovado, Pernambuco nove, Alagoas também 

Sergipe apenas um e a Paraíba não teve nenhum . 

nove, 

Para não entrar em detalhes mais específicos do 

Programa, salienta-se que um dos projetos de relocaliza~ão de 

usinas, aprovados na área, foi o da usina Ro~adinho, 

anteriormente localizada no município de Catende, em Pernambuco, 

que se transferiu para o município de São Miguel dos Campos, na 

área de tabuleiros de Alagoas . Já um projeto de fusão e 

relocaliza~ão de usinas, que pode ser citado, é o das usinas 

Recanto e Boa Sorte, no município de Vi~osa, em Alagoas, 

transformadas na usina Seresta e relocalizada no município de 

Junqueiro, no mesmo Estado . · 

Em rela~ão aos beneficiados desses projetos havia 

constantes queiMas, primeiro porque o Fundo havia sido criado 
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para subsidiar as exporta~ões e não para delas se apropriar, 

quando as mesmas fossem lucrativas; segundo porque a destina~ão 

dos recursos se baseava na quqta papel, ou seja, na quota de 

produção e não na capacidade agrícola e industrial a nível de 

cada usina e de cada Estado produtor . A maior queixa, porém, era 

em relação aos pre~os pagos pela cana aos fornecedores por parte 

usinas, e pelo pre~o do a~úcar pago pelo IAA aos usineiros, 

bastante defasados em rela~ão aos de outros produtos agrícolas 

e, pricipalmente, aos pre~os do a~úcar no mercado internacional . 

Apesar de todas as reclama~ões, os produtores, sobretudo os 

usineiros, em fun~ão desses financiamentos serem feitos de forma 

bem atraente, não deixaram de usufruir do Programa. 

Outra conseqüência foi a constru~ão dos terminais 

a~ucareiros nos portos de Santos, Recife e Maceió, com a 

finalidade de racionalizar as exporta~ões de a~úcar. 

Ficava bem claro nas metas estabelecidas pelo IAA 

para o Programa, que não havia, no mesmo, qualquer preocupa~ão em 

rela~ão às questões ambientais e sociais, dai a sua aplica~ão 

trazer conseqüências bastantes nefastas . 

Do ponto de vista do ambiente, ele propiciou uma 

considerável expansão da área cultivada com a cana, acarretando 

por um lado, a destrui~ão da vegeta~ão primitiva, e por outro 

lado, a expansão dos canaviais, redundando num maior uso de 

agrotóxicos. Como se não bastasse, o próprio aumento da produção 
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das usinas significava uma agressão ao meio ambiente, uma vez 

que aumentou de forma considerável o volume dos resíduos 

industriais, em termos de calda, e da água de lavagem•• 

O que se pode esperar, como conseqüência social, de 

um Programa que traz no seu bojo a concentra~ão de capital? É 

lógico que os resultados não poderiam ser outros a não ser a 

proletarização cada vez maior da classse trabalhadora da área 

canavieira; além disso, a eKpansão da cana-de-a~úcar por áreas 

não tradicionais, destruiu todo o sistema produtivo de culturas 

alimentares, feito anteriormente por pequenos e médios 

agricultores; a partir dessa eKpansão, passaram a produzir cana, 

o que significou o seu maior empobrecimento, ou foram 

eKpropriados de suas terras, o que trouKe, conseqüentemente, um 

alargamento fundiário das usinas . 

Basicamente, só duas culturas, nessa porção do 

Nordeste, resistiram ao avan~o da cana, a banana, que assim mesmo 

ficou restrita às áreas de topogafia mais acidentada, e o fumo 

que também é uma cultura comercial . Hoje, com o início de u~ 

processo de recuo da cana cultivada pelos fornecedores, que 

declaram ser antieconômica, em vista do pre~o de tabela da 

tonelada, nota-se, embora ainda não com bases estatísticas, que 

aquelas culturas vêm avan~ando junto com outras, como o inhame, a 

mandioca, o milho, o café, etc, e, o que é mais perigoso, nota-se 

nNDRADE, M~noel Correia de . 
Paulo, Livraria Edftora 
p . 83-99 . 

Agricultw-a. e ca.pita.lismo. São 
de Ciências Humanas, !979. 
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um avanço da pecuária, o que pode trazer como conseqüência uma -

considerável dispensa de mão-de-obra, 

do desemprego é crônico . 

numa área onde o problema 

O que se pode dizer em relação a este Programa e, por 

extensão, ao PLANALSUCAR, é que surgiram num momento propício 

tanto do ponto de vista externo, como interno; surgiram quando o 

do Governo Federal, extremamente comprometido com o crescimento 

capitalista, estabeleceu as condições necessárias para o processo 

de modernização da agroindústria açucareira nordestina, até então 

~obr· evivendo sem condições de enfrentar a concorrência do Centro

Sul, particularmente de São Paulo. 

O mais grave é que esses programas, apesar dos 

vultosos recursos aplicados, não trouxeram, como era de esperar, 

um aumento de produtividade; haja vista que a produtividade 

agrícola continua numa média de SO t de cana por hectare, quando 

antes do PLANALSUCAR era pouco inferior . Em relação à 

produtividade industrial, os números demonstram que, nos últimos 

dez anos, não houve um crescimento da produção média por usina e 

sim uma queda, pois enquanto na safra 1973/74 essa média foi de 

474 077 sacas de 60 kg por usina, na safra de 1983/84 ela foi de 

484 234 sacas de SO kg por usina, o que significa, mantendo a 

saca de açúcar de 60 kg, como era na safra 1973/74, que a média 

obtida passa a ser de, aproximadamente, 390 000 sacas de 60 kg 

por usina, o que é, tanto em termos absolutos como em termos 

percentuais, uma queda significativa na produtividade industrial . 
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7 . .1 AS MUDANCAS NA CONJUNTURA INTERNA E EX TER~ 

A GRANDE CRISE A PARTIR . DE .1975 

A partir de 1975, houve uma substancial mudança na 

sistemática dos volumes e dos preços do açúcar no mercado 

internacional; esta mudança foi provocada por uma série de 

fatores, mas tendo como causa maior a crise econômica em que 

viviam os países capitalistas, em conseqüência da alta dos preços , 

do petróleo, a partir de 1973.t.oo, provocada pela eclosão da 

última guerra entre judeus e árabes, a guerra do Jim Kippur . 

J.00 ANDRADE, Manoel Correia de. Nordeste : al tei-nat i vos 
Agricultura . Campinas <SP>, Editora Papirus, 1988. p . 31. 

da 
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Os efeitos da crise do petróleo sobre as exportações 

açucareiras não foram sentidos de imediato, de vez que a 

conjuntura internacional é por natureza extremamente complexa. A 

verdade é que, até os fins de 1974, os preços do açúcar no 

Mercado Livre Mundial continuaram em franca ascensão, 

acompanhados por um aumento nos volumes exportados . Este aumento 

de preços e volumes no Mercado Livre Mundial foi gerado, de um 

lado pela especulação a que ficaram submetidos os bens primários, 

em vista da crise do petróleo, e de outro por .que havia uma 

previsão de quebra de safra em outros países exportadores, o que 

reduziria a oferta . 

A curto prazo a situação se mostrava extremamente 

difícil; tinha havido, em 1973, por questões de preços, uma 

pausa nas negociações do Acordo Internacional do Açúcar, só que, 

no ano seguinte, mesmo sem um novo Acordo, ele havia voltado a 

funcionar, embora de forma totalmente indisciplinada. Ao mesmo 

tempo, previa-se o fim do mercado preferencial norte-americano, 

que era baseado no Sugar Act, para dezembro de 1974, e, devido ao 

ingresso da Grã-Bretanha no Mercado Comum Europeu, deveria se 

extinguir o Acordo Açucareiro da Comunidade Britânica, até então 

vigente~. os. . 

O que se concluía é que a situação, até 1974, 

extremamente favorável, a tal ponto que a Presidência do IAA, 

:l . 0.t. f3ZMRECZÁNY I, 
c.;indvi ei rd do 
p . 106 . 

Tamás. O Pl.anej.amento da. Ag1-oindús t1- i a. 
Br.;isi 1 U 930-1975) . São Paulo, Huc i tec !979 . 
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através do Ato nº 62/74, havia autorizado, em caráter precário, 

na safra 1974/75, a exportação de rapadura, era passageira, pois 

já se prenunciava uma for~e tendência de reversão nesse 

quadro~ºª . 

Como nenhum fato novo ocorreu que viesse transformar 

essa tendência de reversão, ela realmente se confirmou; o preço 

da TM de açúcar caiu em torno de 70~ já no primeiro semestre de 

1975, tendo essa baixa se confirmado para o restante do ano, 

quando a TM se estabilizou a um preço de US$ 300,00 por TM, e já 

havia atingido, nos fins de 1974, o preço de US$ 1 019,38 por TM, 

e essa não havia sido a mais elevada cotação do açúcar nesse ano 

no mercado externo, quando ele chegou a valer, no segundo 

semestre de 74, US$ 1 388,56 por TM. 

Essa queda extremamente brusca, a nível de volume e 

pre~os, que se tornaram aviltantes no mercado externo, foi 

conseqüência de vários fatores como, a queda da demanda nesse 

mercado, devido 

capitalistas e, 

à recessão que se iniciava nos países 

no caso específico do MLM, ao grande aumento da 

produ~ão de a~úcar de beterraba na Europa. 

Tais fatores fizeram com que cessassem as especula~ões 

que vinham sendo feitas com os pre~os do a~úcar no mercado 

externo . Só que os efeitos da crise, a nível das exporta~ões 

brasileiras, não foram imediatamente sentidos, porque o IAA tinha 

~ 0~ SZMRECSdNYI, Tamás. Op . cit . p.307 . 
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firmado, durante o período favorável, contratos de fornecimento a 

longo prazo, daí só se fizeram sentir nos fins do ano 1975. 

O primeiro reflexo foi a redução sensível dos recursos 

do Fundo Especial de Exportação; sendo estes que financiavam os 

projetos de modernização agrícola e industrial, houve uma queda 

no número de projetos e nos recursos alocados para · os mesmos . 

Tentou-se, como forma de gerar recursos, a eliminação dos 

subsídios adotados para o açúcar no mercado interno, que haviam 

surgido no período das "vacas g.ordas•• do mercado internacional . 

Se, do ponto de vista externo a situação era de crise, 

internamente ela era insustentável. Deixando de lado a economia 

canavieira e olhando a economia nacional como um todo, o que se 

via era uma crise sem precedentes, que perdura até hoje. Essa 

situa~ão era uma conseqüência da falência do modelo econômico 

desenvolvimentista, denominado "milagre brasileiro", 

Nação após o golpe militar de 64. 

imposto à 

O Brasil come~ava a reduzir os recursos captados no 

exterior; os países credores começavam a exigir a solução da 

questão da dívida externa, que crescia de forma assustadora, 

pois, com a crise dos países capitalistas desenvolvidos, houve 

uma alta sem precedentes nos juros da dívida. O balanço de 

pagamentos apresentava um déficit crescente, sendo necessário 

aumentar os superávits da balança comercial. 
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Na própria estrutura do modelo econômico, esses 

superávits se davam com o aumento das exporta~ões; mas, como 

ampliá-las, se a economia mundial estava em crise, havendo, 

portanto, uma crescente redu~ão na demanda externa? A solu~ão 

seria diminuir as importa~ões, solu~ão que calou muito bem, pois, 

além de se colocar o petróleo como "bode expiatório" do caos 

nacional, dava-se uma solu~ão de cunho nacionalista aos 

excedentes da produ~ão a~ucareira, que se tornavam cada vez mais 

volumosos. 

Mais uma vez se "descobria a pólvora", quando o 

fomento à produ~ão alcooleira, como já havia ocorrido em outros 

momentos, voltava a ser visto como a "tábua de salva~ão" para a 

crise de superprodu~ão a~ucareira e para a situa~ão da economia 

nacional comQ um todo . O mais importante era justamente o cunho 

nacionalista, pois, em nome dos interesses nacionais, do 

desenvolvimento de uma tecnologia nacional e de uma tão sonhada 

auto-suficiência energética 

voltava a ser incentivada. 

do País, a produ~ão alcooleira 

Até então, as destilarias existentes, em sua quase 

totalidade anexas às usinas, vinham funcionando de forma ociosa 

nas regiões Nordeste e Centro-Sul, sobretudo nesta última, onde o 

parque industrial que utilizava álcool anidro como matéria-prima, 

havia substituído o mesmo pelos derivados do petróleo, que eram, 

até então, de um custo bem inferior. 
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Este fato também ocorreu no Nordeste e mais 

particularmente em Pernambuco, onde, nos fins da década de 50, 

foi construída a Companhia Pernambucana de Borracha Sintética -

COPERBO que era vista como uma solu~ão para o desenvolvimento 

de uma tecnologia álcool-química, além de atender ao problema da 

produ~ão regional de álcool que sofria a falta de mercado . Só 

que os produtores, logo após a inaugura~ão da COPERBO, elevaram 

de forma artificial os pre~os dessa matéria-prima, fazendo com 

que a indústria, economicamente combalida pelos elevados custos 

de produ~ão, passasse a utilizar os derivados do petróleo. 

Vale ressaltar 

destilarias era também 

ainda que no Nordeste a ociosidade das 

uma conseqüência das freqüentes 

eKporta~ões de mela~o. principalmente para o MP norte-americano, 

que~ Junto com os próprios eKcedentes da produ~ão de álcool, 

também eKportados, passaram a ser uma nova fonte de eKporta~ão e, 

conseqüentemente, de divisas para o País. 

Essa ociosidade era tão gritante que o próprio IAA, 

autorizado pela Lei nª 5 816, de 30/10/1972, passou a desativar 

e/ou transferir para a iniciativa privada as destilarias centrais 

que lhe pertenciam . Era um total de quatro destilarias centrais, 

sendo três no Nordeste, em Pernambuco, Alagoas e Bahia, e uma no 

Centro-Sul, no Estado do Rio de Janeiro, 

construída pelo Instituto . 

a primeira a ser 
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A primeira medida de fomento ao consumo do álcool 

anidro foi o aumento, autorizado pelo Conselho Nacional do 

Petróleo CNP da mistura do álcool anidro à gasolina, numa 

base de 15% . Pelo Decreto nº 59 190 de 08/09/1966, o limite 

autorizado era de 5 a 25%, só que até então o CNP só autorizava o 

limite mínimo . A medida foi tomada nos meados da década de 70, 

em função da ociosidade das destilarias, 

criar mercado para a produção alcooleira . 

sendo uma forma de se 

Naquela ocasião, em todo o País, as usinas que 

possuíam destilarias anexas preferiam não colocá-las em 

funcionamento, preferiam produzir açúcar para o mercado externo, 

que era muito mais lucrativo, tanto que, em 1972/73/74, a 

produção alcooleira nacional ficou bem aquém da capacidade 

instalada; esta situação era agravada pelo fato de que 

predominava a produção de álcool indireto, sendo mais lucrativo 

produzir melaço . 

Somente a partir de 1974 é que a situação começou a 

mudar, quando, atendendo a sugestões de uma entidade denominada 

ASSOCIGÁS, que apesar de desvinculada da produção açucareira, 

defendia os interesses dos usineiros paulistas associados à 

COPERSUCAR1 º 3
, o IAA, através da Resolução nº 2 081, de 

13/05/1974, autorizou a instalação de destilarias autônomas no 

País, para a produção de álcool direto, nas áreas onde essas não 

concorressem com as usinas na aquisição de cana-de-açúcar . 

103 SZMRECSANYI, Tomás. Op. c it . p . 3i.O . 
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Todos os interessados em montar destilarias, com uma 

capacidade de, no mínimo, 60 000 litros de álcool por dia, deviam 

enviar carta-consulta à Presidência do Instituto, podendo ser 

candidatos aqueles proprietários de usinas e engenhos que 

tivessem tido suas inscrições canceladas pelo IAA ou deixado de 

produzir açúcar, desde que se comprometessem a desmontar os 

equipamentos existentes para a produção açucareira . 

Na verdade, o estudo da ASSOCIGÁS defendia os 

interesses da COPERSUCAR e propiciaria às usinas existentes, 

através da montagem de destilarias autônomas, fazerem uso 

integral da capacidade de produção da cana-de-açúcar para a 

produção de álcool; além disso, numa futura liberação da produção 

açucareira levaria à transformação dessas destilarias em usinas, 

sem, é claro, a desativação da produção de álcool . 

Ainda dentro destas sugestões, o Decreto nª 759 66, 

de 11/07/1975, visando incentivar a produção de álcool direto, 

estabeleceu um preço unitário para o álcool anidro; com isto o 

litro de álcool anidro, com fins carburantes, passava a ser 

adquirido pelo IAA, numa relação de preços com o açúcar 

equivalente a 44 litros de álcool, pelo preço de um saco de 60 kg 

de açúcar cristal "standard" . 

Na mesma época, o Governo decidiu que o álcool 

anidro, com fins carburantes, a partir do ano de 1979, estaria 
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sujeito à incidência do Imposto único Sobre Lubrificantes e 

Combustíveis Líquidos e Gasosos, 

ao IAA, 

fixada em 5% do preço de venda 

Como já se prenunciavam dificuldades para o açúcar no 

mercado externo, o Decreto nº 75 966 procurou antecipar-se ao 

~roblema; ao fomentar a produção de álcool, abria um novo caminho 

para garantir a plena atividade do setor agroindustrial 

canavieiro que começava a sentir a questão dos excedentes, embora 

isto se constituísse mais numa verdadeira declara~ão de intenções 

do· que em medidas que redundassem num aumento da produção 

alcooleira . 

Tem início, aí, um processo de esvaziamento do IAA; a 

partir do momento em que ficou decidido que toda a produção 

nacional de álcool anidro, com fins carburantes, passaria a ser 

vendida pelo IAA à PETROBRÁS, e todas as decisões relacionadas 

com a produção e comercialização do produto passavam a ser 

subordinadas ao Conselho de Desenvolvimento Econômico COE -

com a participação do Ministro das Minas e Energia; restava ao 

Instituto a função de fiscalização da produção de álcool, para 

que ela atendesse aos requisitos exigidos pela PETROBRÁS, e 

intermediar entre esta e os produtores, 

produção . 

a comercialização da 

O IAA passou de Órgão planejador da política de 

produção alcooleira no País, a órgão fiscalizador da produção e 
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intermediário da comercializac;:ão, o que representou um 

esvaziamento nas suas func;:ões, esvaziamente esse que foi ainda 

mais drástico com o advento do Programa Nacional do Álcool 

- PROÁLCOOL -i04 . 

7.2 - O PROGRAMA NACIONAL DO ÁLCOOL - PROÃLCOOL -

Analisando o papel do Estado na agroindústria 

canavieira nacional, é possível observar que, em diferentes 

momentos, o álcool, que em geral sempre representou um papel 

secundário na economia canavieira, sobretudo nos momentos 

positivos para o açúcar, em termos de mercado e preços, assume um 

papel relevante nos momentos de criseiº~, sobretudo quando esta 

não se restringe apenas a este setor econômico, estendendo-se 

para a economia nacional como um todo . 

Foi assim na grande recessão econômica vivida no 

início da década de 30 e também durante e logo após à Segunda 

Grande Guerra Mundial; quando os crônicos problemas do País, 

representados por uma economia basicamente primário-exportadora, 

o endividamento e a falta de divisas, coincidiam com crises no 

mercado internacional que levavam a uma queda nos volumes e 

prec;:os do açúcar exportado, o álcool passava a ser visto como a 

"salvac;:ão da . lavoura", a solução para todos os problemas . 

. t .oe 
ANDRADE NETO, Joa qui m Cor reia Xavi er de. Op . cit . p . 127 . 
ANDRADE, Ma noe l Correi a de . Op . Ci t . p . 32 . 
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A partir de 1975, o país vivia mais uma vez um 

momento de crise, crise esta que perdura até hoje e que a cada 

momento se torna mais inten~a, resultante de uma política 

econômica voltada, não para os interesses da populção como um 

todo, mas dos grandes grupos econômicos nacionais e 

transnacionais. 

Antes da criação do PROÃLCOOL, o Governo Federal 

tomou uma série de medidas visando o aumento da produ~ão 

alcooleira, mais no sentido de garantir a manutenção do nível de 

atividades da agroindústria canavieira . No momento, apesar dos 

recursos aplicados no PLANALSUCAR, continuava a haver uma baixa 

produtividade agrícola, o que elevava os custos de produ~ão, 

tornando o açúcar brasileiro sem maiores condições de 

competitividade no mercado externo com os outros países 

exportadores. É justo nessa hora que o mercado mundial entra 

numa crise, provocada pela desorganização do MLM, pela entrada da 

Grã-Bretanha no Mercado Comum Europeu e, se não bastasse, pelo 

fim do MP norte-americano e a não renova~ão do Sugar Act. Todos 

estes fatores conjugados tornaram as exporta~ões mais uma vez 

gravosas . 

Só que quando o momento é difícil no mercado 

internacional, a economia brasileira se torna caótica. A 

falência de uma falsa política desenvolvimentista, baseada num 

modelo exportador e no endividamento da Nação, fez com que o 

Governo Federal aproveitasse a alta geral dos preços do 
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petróleo, o que realmente contribuiu para crise, e escolhesse 

este como o culpado de todos os males da economia nacional . O 

País tinha que aumentar os superávits da balança comercial para 

reduzir os déficits do balan~o de pagamentos, daí precisar 

reduzir a importação de petróleo e fomentar a produção de álcool-

motor . 

Essas medidas foram tomadas a partir do Decreto n~ 

76 593 de 14/11/1975, que revogou o Decreto anterior e criou o 

Programa Nacional do Álcool - PROÃLCOOL - com a finalidade de 

incentivar a produção e o consumo do álcool com fins carburantes . 

Não se pode refletir sobre este Programa sem se fazer 

uma análise da economia nacional como um todo, a partir de 1975 . 

O Brasil atravessara praticamente um decênio de crescimento 

econômico, obtendo preços altos para os seus produtos de 

exportação, ao mesmo tempo em que adquiria petróleo, o seu 

principal produto de importação, por preço pouco elevado . O 

governo militar e autoritário, utilizando técnicos de alto nível, 
. 

desenvolvera o modelo de crescimento que realizara o chamado 

"milagre brasileiro". 

Este modelo foi objeto de análise, discussão e 

crítica por diversos cientistas sociais, comprometidos com uma 

política real de desenvolvimento, sendo, por outro lado, 

defendido pelo grupo liderado por Delfim Neto, Roberto Campos , 

Carlos Langoni, etc . Em verdade, o modelo se auto-justificava 
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através da exposição de análises e projeções estatísticas sobre 

crescimento de produção e de renda, sem levar em conta os custos 

sociais e ecológicos desse crescimento. Também, utilizando a 

facilidade de crédito no comércio internacional, ele provocou o 

endividamento externo 

faraônicas . 

para promover a construção de obras 

O endividamento interno era realizado através do 

crescimento constante da inflação . A abertura de grandes 

estradas, as chamadas rodovias de integração nacional, enriquecia 

as empreiteiras, devastava as grandes áreas em ocupação e 

desapropriava as nações indígenas e os "posseiros", que haviam se 

instalada nas últimas décadas nas áreas não apropriadas e de 

difícil acesso . 

A elevação do preço do petróleo, a partir de 1973, 

atingiu de forma violenta a economia de um País, cujos 

transportes eram feitos sobretudo com a utilização de derivados 

do petróleo - gasolina e óleo diesel - provocando a elevação do 

preço dos mesmos diminuindo o ritmo de expansão. O pais teria 

que apelar para outras alternativas quanto a combustíveis . Era 

necessário manter o ritmo de crescimento industrial e o dos 

transportes, tornando-se indispensável a utilização de outras 

fontes de energia. 

O Brasil dispunha de uma indústria mecânica pesada 

que se encontrava com capacidade ociosa, podendo ser 
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intensificada a produção de máquinas e de fábricas que atendessem 

os novos segmentos industriais .em expansão; dispunha também de 

grandes extensões de terra cultivadas com cana-de-açúcar e uma 

tradição secular de cultura e industrialização deste produto, 

quer para a produção de açúcar, quer para a produção de álcool . 

A queda na demanda e nos preços do açúcar no mercado do 

internacional, é uma grande preocupação para agroindústria que 

detenha grande espaço no sistema de poder, face a ameaça de freio 

ao crescimento da produção . Por sua vez, a indústria mecânica 

pesada pressionava por uma política que favorecesse a sua 

intensificação, argumentando, inclusive, que a estagnação ou 

queda da produção provocaria fechamento de fábricas, desemprego e 

crise social . 

Estes problemas levaram as autoridades governamentais 

e econômicas a procurar uma solução que beneficiasse estes 

poderosos grupos econômicos e que atenuasse a situação do balanço 

de pagamentos que punha em risco a estabilidade econômica e , 

conseqüentemente, política e social do País . 

o problema foi objeto de estudo de vários 

ministérios, culminando com a elaboração de uma exposição de 

motivos sugerindo um programa que intensificasse rapidamente a 

produção de álcool visando a substituição por este combustível, 

de numerosos derivados de petróleo, sobretudo gasolina, como 

carburante. Deminuir-se-ia o consumo da gasolina, tanto através 

da mistura de álcool anidro com a mesma , como da sua substituição 
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pelo álcool hidratado . O País tinha uma tradição de produção 

destes dois tipos de álcool, assim como uma expressiva 

experiência de utilização dos mesmos como carburante . 

A maior prova ·de que a crise econômica nacional era 

vista pelo Governo como uma crise energética, é que, 

complementando esta proposição, foi promulgada uma legislação que 

permitia a realização de "contratos de risco", com empresas 

nacionais e transnacionais, visando desenvolver a prospecção do 

petróleo, em áreas pré-estabelecidas pela PETROBRAS, ferindo a 

lei do monopólio estatal, sob a alegação de que as empresas 

privadas internacionais tinham mais competência e einteresse na 

descoberta de lençóis . petrolíferos do que a empresa nacional . A 

experiência na década de 80 demonstrou o contrário, de vez que as 

grandes descobertas de reservas de petróleo na plataforma 

submarina, foram realizadas pela PETROBRAS, enquanto as empresas 

internacionais não encontraram nenhum campo que esteja hoje em 

produção . 

Embora não estabelecesse metas, já que estas só foram 

estabelecidas mais tarde, pelos representantes dos diferentes 

órgãos envolvidos no Programa, o PROÃLCOOL tinha o objetivo geral 

e imediato de expandir a produção alcooleira nacional com fins 

carburantes, a partir da cana-de-açúcar ou de quaisquer outros 

produtos agrícolas passíveis de utilização na produção de álcool . 

A sua finalidade era não só gerar superávits na balança comercial 

brasileira, com a redução nas importações de petróleo, como 
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abrir para a agroindústria canavieira ou de outros produtos 

agrícolas que fossem utilizados, grandes perspectivas de 

expansão~· ºdo. 

Em seus objetivos específicos eram levantadas 

questões sociais, que mais uma vez ficaram no papel, quando se 

pretendia reduzir as disparidades de renda intra e 

interregionais, na medida em que Programa abrangeria quase a 

totalidade do País, gerando renda; reduzir a níveis individuais 

as disparidades de renda, com o desenvolvimento de uma atividade 

agrícola que se caracterizasse pelo uso intensivo de mão-de-obra; 

ampliar a renda internamente, com a utilização de uma parcela de 

terras e mão-de-obra que, até o momento, se encontrava ociosa; e 

a geração indireta de empregos em todos os setores da economia, 

inclusive através da expansão da produção dos bens de capital . 

Mais adiante, na análise das conseqüências do 

Programa, vai se ver que a melhoria das condições sociais não 

passou de uma carta de intenções, o que de fato houve foi uma 

concentração cada vez maior de capitais . 

Antes do surgimento do PROÃLCOOL, havia questões 

exaustivamente debatidas no Pais : como, por exemplo, a de saber a 

quem caberia o comando do mesmo, a que nível se situaria a 

ANDF\ADE, 
Nardes t f:., . 

Ma no€:'l Con-eia de . CL1sses Saci.ai s e Agricultura na 
Recife, Editora Mass angana, i985 . pp . 77-78 
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intervenção do Estado e quais seriam as matérias-primas 

economicamente mais viáveis para a produção~07 . 

A primeira questão, que era em relação à liderança do 

Programa, havia uma acirrada disputa entre o IAA, o Ministério da 

Agricultura e a própria PETROBÃS . O Governo, porém, de forma 

direta, preteriu os três, entregando a direção à recém criada 

Comissão Nacional do Álcool - CNA de composição bastante 

ampla, sendo integrada por representantes dos ministérios da 

Fazenda, Planejamento, Interior, Agricultura, Minas e Energia e 

Indústria e Comércio, todos direta ou indiretamente envolvidos no 

mesmo . 

Esta atitude significou um maior esvaziamento, que já 

havia sido iniciado pelo Decreto .anterior, no papel do IAA como 

órgão planejador da política canavieira, só ficando responsável 

pela condução da política açucareira, que assumiu um plano 

secundário, e pelas exportações de açúcar, melaço e álcool de 

qualquer tipo; no caso do mela~o e do álcool, as exportações para 

o mercado externo poderiam ser efetivadas também por empresas 

particulares . 

Cabia à CNA a coordenação do Programa, até o momento 

em que o mesmo existisse, e o Instituto ainda teria a fun~ão de 

controlar o mercado de a~úcar e álcool, o que significava a 

manutenção de suas atribui~Ões legais . 

~ 07 SZMRECSÁNYI, Tamás. Op . cit . pp . 314-315 . 
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Como a comercialização do álcool passou a ser 

monopólio do Conselho Nacional, de Petróleo - CNP -, coube ao 

Instituto fiscalizar a produção, definir as especificações 

técnicas para a mesma e o assessoramento técnico da análise dos 

projetos de implantação de destilarias. 

A segunda questão, a de saber a que nível se daria a 

intervenção governamental no Programa, foi e><tremamente 

discutida, tendo mais uma vez os produtores, principalmente os 

paulistas, ligados à COPERSUCAR, levantado a velha bandeira 

contra a "estatização da economia nacional", com o objetivo 

básico de combater a estatização da comercialização do álcool, 

sendo seus pleitos, em grande parte, 

Federal, no próprio Decreto . 

atendidos pelo Governo 

A terceira questão se referia às matérias-primas 

passíveis de utilização na produção do álcool; o que se viu, de 

forma factual, é que, apesar do Programa prever o desenvolvimento 

de culturas como a mandioca, a batata doce e outros produtos, ele 

ficou voltado unicamente para a economia canavieira; 

inegavelmente ela apresentava duas vantagens : a presença de uma 

infra-estrutura de produção e o fato de que a produção 

alcooleira, a partir da cana, praticamente não resultava em 

despesas de combustível, o grande vilão da época, em função da 

utilização do próprio bagaço da cana . 
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Esses dois fatores pesaram bastante na opção de se 

produzir o álcool a partir da cana, onde os custos de produção 

seriam inferiores . Mas, posstvelmente, o que mais pesou nessa 

decisão foi a necessidade de desviar parte da cana destinada à 

produção de açúcar o que geraria excedentes incontroláveis - para 

a produção de álcool direto, evitando assim uma situação crítica 

nesse importante setor da economia nacional. 

Ficava claro que o Decreto tinha como maior objetivo 

ampliar a produção energética nacional, embora houvesse, não de 

forma explícita, 

álcool-química, 

a meta de desenvolver no Brasil uma indústria 

que representaria uma tecnologia nova. Em 

dezembro de 1975, um mês após a criação do Programa, a CNA 

aprovou três projetos de instalação de destilarias autônomas, 

instituindo um modelo padronizado para a apresentação de 

projetos, que foi mais tarde regulamentado por duas Resoluções do 

tAA . 

Para os produtores, a melhor parte do Programa ficou 

por conta da regulamentação do financiamento para montagem de 

destilarias, feita pelo Banco Central, · através da Resolução 

n~ 364/76, de 08/04/1976, pela qual toda a montagem seria feita, 

principalmente, a custo zero para os produtores . 

No momento, as exportações de a~úcar eram mais uma 

vez gravosas, daí não haver mais recursos disponíveis no Fundo 

Especial de Exportação, que haviam sido utilizados para os dois 
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pelo Governo. 
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As exporta~ões voltaram a ser subsidiadas 

7.3 - AS CONSEQUÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL DO dLCOOL 

Em relação à política alcooleira implantada pelo IAA 

desde a sua criação, pode-se dizer que houve uma evolução na 

produção, não comparável à ocorrida na açucareira, de forma mais 

intensa da década de 30 até meados da década de 50, e de forma 

menos intensa dai até a metade da década de 70 . 

Vale ressaltar que, até esse momento, o cresciemto da 

produção de álcool era uma conseqüência direta do aumento da 

produção de açúcar, uma vez que a maior parte era residual, ou 

seja, um subproduto; no segundo período, porém, o seu crescimento 

foi mais moderado, em função de terem sido aumentadas as 

exportações de mela~o, principalmente para o MP norte-americano, 

cujos pre~os eram extremamente atraentes . 

Na verdade, o Instituto, a não ser logo após a sua 

cria~ão, relegava a um segundo plano a política alcooleira . Esse 

fato não poderia ocorrer a partir de 1975, quando externa e 

internamente a situação era cada vez mais difícil para a economia 

nacional como um todo . Dai o Programa Nacional do dlcool ter 

sido o fruto dessa situação . Era necessário atingir de uma 

maneira mais rápida e barata um consíderável aumento na produção 

de álcool-motor . Isto explica a escolha da cana-de-açúcar como 
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matéria-prima, pois se aproveitava uma infra-estrutura de 

produção já existente, tanto em termos de cana, em função da 

brusca queda das exportações de açúcar, como em termos das 

destilarias já existentes, anexas às usinas . 

Efetivando-se uma análise dos cinco objetivos 

iniciais que se visava alcançar com o Programa Nacional do Álcool 

pode-se observar que : 

1c• a economia de divisa, através da queda da importação de 

petróleo e de matérias-primas derivadas do mesmo . 

Observa-se, quinze anos após a promulgação do PROALCOOL , 

que a descoberta dos campos petrolíferos nas áreas de 

Campos, Estados do Rio de Janeiro, Mossoró, no Rio Grande 

do Norte e em outros pontos do país, contribuíram muito 

mais para esta economia do que o desenvolvimento do 

PROÃLCOOL, que, apesar de criado em 1975 , só foi 

realmente efetivado a partir de 1979; passando a ter 

importância econômica em um momento em que se observava a 

queda do preço do petróleo e em que já haviam sido feitos 

grandes investimentos na implantação de destilarias ; 

2º a redução das disparidades regionais de renda, por se 

admitir que todas as regiões do país possuíam condições 

ecológicas de produzir matéria-prima para a produção de 

álcool, sobretudo da cana-de-açúcar e da mandioca . Na 

verdade, esta redução de disparidades regionais de 
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desenvolvimento não seriam facilmente obtidas, de vez que 

a implantação de destilarias, sem uma modificação nas 

estruturas agrárias, 
1 

iria contribuir para a concentração 

da renda a nível regional e mais ainda a nível social. 

As várias regiões brasileiras oferecem condições para o 

desenvolvimento das culturas de cana-de-açúcar e de 

mandioca, mas umas estão bem mais adaptadas a esta 

cultura do que outras . 

Na Amazônia e no litoral Sul da Bahia, onde taxas 

pluviométricas anuais são geralmente superiores a 

3 000 mm, a cana se desenvolve muito, mas é muito 

hidratada, produzindo pouca matéria-prima para a produção 

de álcool . O mesmo ocorre em regiões de irrigação, como 

o sub-médio São Francisco onde se obtém uma produtividade 

agrícola de 180 T/ha, mas onde a produtividade industrial 

é baixa . 

As condições climáticas dominantes na Região Sul, 

sobretudo em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, são 

bem diversas e menos estimuladoras à produção de cana do 

que as do Nordeste do Paraná e de outras regiões 

brasileiras . São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Paraíba e 

Rio Grande do Norte, com grandes superfícies de solos 

silicosos cerrados e tabuleiros tinham condições 

edáficas bem mais favoráveis ao desenvolvimento dos 

canaviais do que os demais estados, onde as áreas a serem 
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tinham solos argilosos e topografia cultivadas 

acidentada . Desta forma, não se conseguiria, através da 

produção do álcool, red~zir as disparidades regionais; 

3~ a redução das disparidades individuais de renda . 

Como se poderia fazer tal afirmativa, sabendo-se que 

os recursos armazenados pelo Fundo Especial de Exportação 

se encontravam em mãos do IAA e que esta autarquia estava 

sob o controle dos usineiros e de seus prepostos? 

Este 

elevados 

dinheiro fora 

do açúcar 

acumulado graças aos preços 

no mercado internacional e 

praticamente pertencia aos produtores de açúcar, passando 

estes a pressionar para que ele fosse liberado em seu 

favor, tanto para implantar, 

destilarias anexas às usinas, 

modernizar e ampliar as 

como para implantar em 

outras áreas as destilarias autônomas . Havia áreas 

disponíveis em abundância, tanto nos estados tradicionais 

produtores de açúcar, como em áreas de desbravamento. 

Assim, capitalistas ligados ao açúcar, 

destilarias no Maranhão - no alto Itapecuru 

construíram 

no Piauí, 

no Ceará caso do Cariri em Tocantins, em Goiás, 

em Mato Grosso do Sul, da mesma forma que o fizeram nos 

próprios estados tradicionais produtores de açúcar, como 
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São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e, mais 

recentemente, em Sergipe . 

O sistema de produção usineiro foi mantido, de vez 

os que os trabalhadores aliciados para atividade agrícola 

continuaram como assalariados rurais, com salários um 

pouco mais elevados do que o mínimo nos estados em que 

tinham uma organização sindical forte e nivelados ou 

inferiores ao mínimo, onde estavam organizados . Era 

mantida e consolidada uma estrutura social altamente 

concentradora da renda . 

Afirmava-se também que as desigualdades individuais 

seriam atenuadas porque se poderia produzir o álcool a 

partir da mandioca, cultura feita em geral por pequenos 

produtores. 

PROALCOOL, mais 

Ocorre, porém, que, incentivadas pelo 

de 95% das destilarias implantadas 

beneficiavam a cana-de-açúcar e só umas poucas usavam a 

mandioca como matéria-prima . A única experiência de 

maior importância feita com a mandioca foi efetivada pela 

destilaria localizada em Curvelo, Minas Gerais, mas aí, 

em lugar de se proteger os pequenos produtores de 

mandioca, se fez um projeto com uma grande empresa 

multinacional ligado ao grupo Daniel Luilwig, que 

desenvolvia o projeto Jari, no Pará . 
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Alegava-se que havia dificuldades de implantar 

projetos a base da mandioca, como se tentou na Paraíba e 

no Maranhão, porque a técnica utilizada era menos 

conhecida do que a desenvolvida na cana-de-açúcar . Não 

se levava em consideração, nos estudos feitos, que os 

pequenos produtores de mandioca não dispunham de 

recursos, de organização empresarial e de espaço político 

para competir com os poderosos produtores de cana; 

4~ o aumento de renda interna, pelo emprego de fatores de 

produção, ora ociosos, ou em desemprego disfarçado 

terra e mão-de-obra principalmente -, considerando que se 

pode orientar a localização das culturas para onde haja 

disponibilidade . Esta orientação quanto à mão-de-obra, 

criou uma demanda de força de trabalho apenas no período 

da safra, da moagem da cana, fazendo que os trabalhadores 

ficassem cerca de s~is ou sete meses desempregados . 

Projetou-se liberar terras ociosas a fim de que os 

trabalhadores as cultivassem na entre-safra, mas ocorreu 

que justamente estas terras foram ocupadas pelos 

canaviais, não só quando ociosas como também quando eram 

ocupadas por culturas que davam mais baixo rendimento . 

Daí o desaparecimento das pequenas culturas alimentares e 

da pequena pecuária em áreas em que foram implantadas 

destilarias . 
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Quanto à expansão dos canaviais, observava-se que 

eles ocuparam áreas antes ocupadas por pequenas lavouras 

e também áreas ocupadas pela vegetação natural os 

cerrados e tabuleiros - às vezes até em regiões com 

baixas taxas pluviométricas, de difícil adaptação à 

cultura da cana . Para exemplificar, nos tabuleiros 

nordestinos, destruíram a vegetação natural, cultivaram a 

terra com máquimas agrícolas e acelerou-se a erosão 

mecânica, levando os sedimentos pelas encostas dos vales 

para o leito dos rios . Esta transferência de sedimentos 

provocou muitas vezes o assoreamento dos rios à proporção 

que havia o recuo das vertentes, fazendo com que estes 

extravasassem do leito menor e transformassem as várzeas, 

anteriormente cultivadas com a cana, em verdadeiros 

alagados . Alagados que não só roubavam áreas à cultura 

tradicional, como também permitiam o desenvolvimento de 

agentes responsáveis por endemias e epidemias . 

A indústria alcooleira é uma grande produtora de 

resíduos, como as águas servidas pela indústria e o 

vinhoto cujo lançamento aos rios provoca uma grande 

poluição. Sabe-se que cada litro de álcool corresponde a 

12 litros de vinhoto, em média; podendo-se concluir a 

quantidade de vinhoto que é lançado aos rios em cada 

safra.t. 0 • . O Governo , que financiou a implantação das 

destilarias, não teve maiores preocupações com a poluição 

nNDRADE, Manoel Corr·eia de . Agricul tw-a e C.api tal ismo . 
S3o Paulo, Hucitec, 1979. pp . 83-100 . 
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que elas iam causar, limitando-se elas a construir 

reservatórios onde o vinhoto era lançado - as chamadas 

"áreas de sacrifício" ~e onde ficavam a evaporar . Como 

no inverno as "áreas de sacrifício" recebiam uma grande 

quantidade de água e o nível se elevava, criou-se o 

hábito de abrir os reservatórios, fazendo escoar o 

vinhoto para os rios, causando um sério impacto sobre a 

fauna ictiológica e tornando a água imprestável tanto o 

uso doméstico como para o industrial; 

s~ Visava ainda expandir a produção de bens de capital, o 

que realmente se efetivou; desde de 1979 e 1988 foram 

construídas diversas destilarias anexas e autônomas, que 

se distribuíram pelos vários estados da Federação . 

O maior número de destilarias foi implantado no 

Estado de São Paulo, onde já havia um surto de expansão 

da cultura da cana-de-açúcar e os canaviais substituíram 

os velhos cafezais e as culturas de algodão e de produtos 

alimentícios, em grandes áreas como a região de Ribeirão 

Preto, o vale do Paranapanema, e se expandiu em áreas 

tradicionalmente produtoras, como a as regiões de Araras 

e de Piracicaba. Também tiveram grande importância em 

Alagoas, onde preencheram os vazios existentes nas 

Regiões do Litoral e da Mata e se expandiram para o 

interior até o Agreste . Grandes foram as áreas de 

expansão em outros estados, como o Paraná e, no Nordeste 
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Oriental, a Paraíba, o Rio G~ande do Norte e Sergipe; 

nestes três estados a produ~ão alcooleira é bem mais 

importante do que a a~u~areira . 

A indústria mecânica pesada paulista, foi 

mobilisada intensivamente para a produ~ão de dezenas de 

fábricas que foram vendidas nos diversos estados, 

aumentando a demanda de for~a de trabalho e contribuindo 

para a produ~ão e acumula~ão de capitais. Mas, além do 

beneficiamento, a indústria produtora das máquinas da.s 

destilarias, se espalhando por todo o territorio 

nacional, estimularam a constru~ão de estradas e a 

produção de caminhões, de automóveis, de ônibus que 

permitiram a circula~ão de pessoas e de mercadorias por 

todo o país 

Não se poderia aqui negar a amplitude do PRO~LCOOL, 

que, além de ter mudado a estrutura da economia canavieira 

brasileira, onde ele assumiu o papel principal em seu 

planejamento, modificou também hábitos e costumes da popula~ão 

brasileira, que, até 1986, quando come~ou a se tornar clara a 

crise do álcool, era praticamente compelida, através de uma 

propaganda maciça e por uma quase total ausência de op~Ões, ao 

uso de veículos movidos a álcool . 

Estão aí, provavelmente, as mesmas falhas do 

Programa, que o colocam hoje numa situa~ão de descrédito diante 
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de grande parte da população. Em seus objetivos ele visava 

ampliar o consumo do álcool carburante; mas será que não ficava 

claro aos planejadores que a 'médio prazo a demanda seria maior 

que a oferta, gerando uma situação que se avizinha como crítica? 

Não teria sido mais importante não estabelecer metas megalômanas, 

tocando o mesmo dentro de uma realidade e, paralelamente, ter 

sido desenvolvida uma indústria álcool-química, que geraria 

divisas para o País, através da exportação de tecnologia? 

Inegavelmente, o crescimento da produção alcooleira 

nacional, álcool anidro e hidratado, foi imenso, haja vista que a 

Tabela VII-1, mostra o crescimento desta produção que, no ano de 

1975, foi de 642 150 000 de litros e já quinze anos depois, no 

ano de 1989, atingiu a 11 202 937 000 litros; este crescimento, 

porém, foi inferior ao da demanda, daí já se falar em 

desabastecimento, racionamento e se efetivar a importação de 

álcool e/ou metanol, o que demonstra, de forma inequívoca, a 

falta de um planejamento das metas de produção, se camparadas com 

as necessidades geradas pela demanda . 

No Nordeste Oriental, a Tabela VII-2 mostra que na 

safra de 

destilarias, 

1986/87, 

onde 

havia em funcionamento um total de 86 

foram produzidos 3 . 382 . 000 . 000 litros de 

álcool; embora Alagoas e Pernambuco sejam os maiores produtores 

da região, é nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e 

Sergipe que a produção alcooleira detém maior significação, se 

comparada à produção de açúcar . O resultado foi a penetração 



TABELA VII-1 

BRASIL 

PRODucao NACIONAL DE ÁLCOOL (1 000 litros) 

1975 - 1989· 

----------------------------------------------------------------· 
ANOS ANIDRO HIDRATADO TOTAL 

··- ---------------------------------------------------------------· 
1975 220 340 000 359 790 000 580 130 000 
1976 272 369 000 36C9 803 000 642 172 000 
1977 1 087 924 000 299 731 000 1 387 655 000 
1978 1 959 861 000 399 214 000 2 359 075 000 
1979 2 832 036 000 618 246 000 3 450 282 000 
1980 2 253 108 000 429 179 000 2 682 287 000 
1981 1 350 751 000 2 851 647 000 4 202 398 000 
1982 3 527 832 000 2 093 315 000 5 621 147 000 
1983 2 556 493 000 5 393 604 000 7 950 097 000 
1984 2 141 082 000 7 065 976 000 9 207 058 000 
1985 2 102 585 000 7 148 967 000 9 251 552 000 
1986 3 199 565 000 6 211 040 000 11 820 669 000 
1987 2 168 302 000 8 369 068 000 10 537 370 000 
1988 1 983 176 000 9 475 710 000 11 458 886 000 
1989 1 225 962 000 9 986 975 000 11 212 937 000 

FONTE : Anuário Estatístico do Brasil - IBGE - 1977-78-79-80-83-
84-85. 
Instituto do Açúcar e do Álcool <IAA>. 



ESTADOS 

TABELA VII-2 

NOROESTE ORIENTAL 

QUOTAS DE PRODucao DE dLCOOL 

SAFRA 1986/87 

PRooucao <1 ooo i> 

Rio Grande do Norte 

Paraíba 

146 300 000 

342 000 000 

606 000 000 

877 500 000 

Pernambuco 

Alagoas 

Sergipe 

T o t a 1 

57 750 000 

2 029 550 000 

FONTE : Anuário Estatístico do Brasil - IBGE . 
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e/ou expansão da cana por áreas onde as condições naturais não 

lhe são propícias~º• . 

Em Relação à área objeto deste estudo, pode-se dizer 

que nos estados de Pernambuco e Alagoas houve um processo de 

expansão dos canaviais, embora as áreas mais propícias já 

estivessem sendo utilizadas ; todavia, essa expansão foi 

extremamente mais forte na Paraíba e no Rio Grande do Norte, onde 

os canaviais incorporaram ao processo produtivo toda a área dos 

tabuleiros cos.teiros, tanto que em certos estados a produção de 

álcool é mais importante que a de açúcar, sendo o número de 

destilarias maior do que o de usinas . 

A expansão da cana-de-açúcar foi a grande 

conseqüência do Programa em todo o País . Os produtores 

canavieiros, capitalistas, consequiram que o mesmo se voltasse, 

quase em sua totalidade, para a produção de álcool a partir da 

cana; mas, mesmo assim, o cresciemtno da produçào foi inferior ao 

da cana ou da demanda 

Com isto, o mercado consumidor, por sua vez, se vê 

cada dia numa situaçào mais difícil; ele não optou pelo álcool, 

aliás como sempre, não foi consultado e sim obrigado a consumir 

um produto cujos rendimentos são bem inferiores aos da gasolina; 

daí a razão destes subsídios, com a crise econômica do País, 

estarem sendo agradativamente retirados. Mais uma vez se repassa 

ANDRADE, Manoel Correia de. Nordeste : 
Agricultura . Campinas <SP>, Papirus Editora , 

IH tern.at i vas da 
1988. pp . 31 - 32 . 
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política governamental . 

352 

fadada 

Os maiores, ou talvez os únicos beneficiados foram os 

produtores de álcool; estes não têm do que reclamar, país 

instalaram as suas destilarias, anexas ou autônomas, com dinheiro 

publico, praticamente a custo zero ; mas, como formam a classe 

social dominante, detentora do Poder, com certeza serão novamente 

os maiores beneficiados pelas mudanças de rumo que por ventura 

venham a ser dadas ao Programa; este poderia até mesmo vir a ser 

extinto, devido à queda do preço do petróleo . A PETROBRÁS, que 

tem o controle da comercializaçào do álcool, teve que controlar 

o preço do produto, fazendo-o cair a níveis não aceitáveis pelos 

produtores . O processo de comercialização, organizado de forma 

pouco racional, fazia com que o álcool produzido nas destilarias 

fosse transportado para um centro de distribuição para ser 

redestribuído pelos postos de venda, fazendo que muitas vezes ele 

saísse de um determinado munícipio, onde se localisava as 

destilarias, para outro situado a centenas de quilômetros de 

distância, para retornar para consumo neste município . O preço 

do frete era assim muito alto e gasto de forma inócua . Os 

produtores, nos anos 88 e 89, passaram a considerar onerosos os 

processos de comercialização, passando a utilizar formas 

clandestinas de distribuiçào e o Governo se viu com dificuldade 

face à falta de produto no mercado . 

importantes do País chegou a haver 

Em algumas cidades das mais 

falta do produto por dias 

seguidos com grandes prejuizos para os transportes . Passaram as 
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montadoras a dar preferência à produçào de automóveis a gasolina 

e os clientes a disputá-los, em detrimento da grande frota 

movida a álcool em uso no Pais .1 

Previu-se, nos fins de 1989, o perigo de colapso da 

indústria alcooleira, no momento em que as destilarias eram muito 

numerosas, dai se constituir um grave problema econômico e social 

o encerramento da produção das mesmas . Que fazer com as grandes 

fábricas se elas tivessem que paralizar? Converter-se em usina de 

açúcar ou em produtores de melaço não era economicamente viável, 

de vez que mercado para estes produtos não apresentava uma maior 

elasticidade. 

A Crise do Golfo Pérsico, iniciada em agosto de 1990, 

com a ocupação e anexação do Kuwait pelo Iraque, fez retirar do 

mercado internacional a produção destes dois países; mas a OPEP 

já alterou as quotas de produção de outros países para que não 

haja uma queda no abastecimento, o que, se tiver sucesso deixa 

inalterada a situação interna do Brasil, grande comprador do 

petróleo iraquiano . Caso haja uma desorganização no 

abastecimento do mercado brasileiro do petróleo, poderá ocorrer 

uma alteraçào na política alcooleira e até possibilitar novas 

condições de crescimento para esta indústria . 

Só que, no momento, pelo menos a nível do Nordeste 

Oriental, existe uma série de problemas que terão que ser 
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um novo fomento a produção 

Há um recuo da área cultivada pela cana, em funçào 

dos baixos preços pagos por esta e que se refletirá, já este 

ano, numa queda da produção de açúcar e álcool; os produtores de 

álcool se queixam dos preços pagos, que, segundo eles, não cobrem 

os custos de produçào, e os fornecedores continuam a preferir 

enviar a matéria-prima para as usinas, 

percentual sobre a venda do melaço . 

onde têm o direito a um 

O que se pode dizer do PROÁLCOOL é o mesmo que se 

pode dizer de todo o processo de intervenção do Estado na 

economia canavieira, nas diferentes etapas históricas, ou seja, 

foi feito para permitir uma concentração empresarial, uma 

concentração capitalista, um alargamento fundiário, e para 

~umentar a miséria de uma significativa parcela da população . 

Essa, aliás, é a tônica marcante de todo o processo de 

desenvolvimento do modo de produção capitalista nos países do 

terceiro mundo . A única diferença desse setor para os demais é 

que nele não ocorreu a penetração do capital transnacional, ou 

seja, continua sendo genuinamente nacional, e aqui no Nordeste, 

ainda é comandado, em regra, por 

período colonial . 

aquelas mesmas famílias do 



3 5 5 

Por isso, se pode afirmar que a economia canavieira 

em seu todo, nesta porção de País, vem passando por um processo 

de modernização, sem que haj~m mudanças na sua infra-estrutura, 

cada vez mais solidificada no latifúndio e na exploração de mão

de-obra . 
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CDNCLUS~O 

A nossa tese surgiu do interesse de estudar o papel 

do Estado na agroindústria a~ucareira e alcooleira do Nordeste 

Oriental, da chamada zona da Mata Nordestina, por se tratar de 

um assunto pouco estudado, a nível regional, quando, desde a 

década de 40, a sobrevivência da economia canavieira nordestina 

vem se dando em fun~io da política de planejamento adotada pelo 

Estado, através do Instituto do A~úcar e do dlcool . Essa 

política vem sendo exaustivamente estudada a nível nacional e da 

região Centro-Sul, porém, a nível do Nordeste, sobretudo a 

interven~ão mais recente, ainda não foi devidamente analisada. 

Consideramos bastante oportuno dar uma maior ênfase 

ao conhecimento da realidade, à análise do processo, e que se 

integre nossa análise às teorias resultantes de estudos sobre 

outras realidades, 

sociais . 

elaboradas pelos grandes mestres das ciências 

A tese é composta por um total de sete Capítulos, 

onde se procura analisar o impaeto desse processo 

intervencionista sobre o espa~o produzido nas diferentes etapas 

históricas . 

No Capítulo I nos preocupamos com a análise da 

produ~ão canavieira nos diferentes estados do Nordeste Oriental, 
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as conseqüências dessa produção sobre as condições sociais e 

ambientais da região, haja vista que nos estados de Sergipe, 

Paraíba, Rio Grande do Norte, houve uma substancial expansão da 

área cultivada . com cana-de-a~úcar, após o Programa Nacional do 

dlcool, trazendo sensíveis transformações na tipologia do espaço . 

No Capítulo II a nossa preocupa~ão foi com a análise 

do processo histórico da introdução e crescimento inicial da 

agroindústria a~ucareira nordestina - dos bangüês até o domínio 

da produção pelas usinas -, nos utilizando da História como fonte 

básica de análise desse processo de ·surgimento e desenvolvimento 

da atividade açucareira, colocando a mesma como uma consequência 

direta da expansão do capitalismo mercantil europeu . 

do tema 

A partir do III Capítulo iniciamos o enfoque direto 

da nossa tese, que é o papel do Estado no planejamento 

da atividade canavieira como um todo, a nível nacional e 

regional , desde a grande crise da década de 20, à criação da 

Comissão de Defesa da Produção Açucareira 

do A~úcar e do dlcool - IAA . 

COPA - e do Instituto 

No IV Capítulo é dado um enfoque especial ao Estatuto 

da Lavoura Canavieira, que foi d~ vital importância para a 

regulamentação das relações entre os produtores de cana-de-a~úcar 

- fornecedores - e os produtores de açúcar e álcool - usineiros 

e/ou proprietários de destilarias, cujo processo de luta vinha se 
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acirrando, o que poderia acarretar numa desestabiliza~ão do 

sistema de poder . 

No V Capítulo estudamos o papel do Estado para o 

setor canavieiro como um todo, nas décadas de 50 e 60, onde uma 

nova abertura do mercado internacional, tanto em termos do 

mercado livre mundial como do mercado preferencial norte-

americano, este na década de 60, levou a uma considerável 

expansão da área cultivada pela cana, iniciando o irreversível 

processo de proletariza~ão do trabalhador rural; esta expan~ão 

.provocou uma intensifica~ão na luta entre estes e a classe 

produtora, exigindo uma pronta interven~ão do Estado, mesmo após 

o golpe militar de 64, interven~ão esta representada pelo 

Estatuto do Trabalhador Rural, Estatuto da Terra, pela Lei do 

Sítio e pela cria~ão do Grupo Executivo de Racionaliza~ão da 

Agroindústria Canavieira do Nordeste GERAN - ; estas duas 

últimas medidas se relacionam com a área em estudo, pois foi no 

Nordeste Oriental onde o processo de luta se deu de forma mais 

intensa . 

No VI Capítulo analisamos os principais anos da 

década de 70, onde condi~àes favoráveis, em termos de volume e 

pre~os no mercado externo para a produ~ão a~ucareira nacional, 

fizeram com que em todo o Brasil a cana-de-a~úcar avan~asse de 

uma forma sem precedentes; e os vultosos recursos do Fundo 

Espe~ial de Exporta~ão permitiram ao Instituto implantar dois 

grandes programas para esse setor, o Programa Nacional de 



360 

Melhoramento da Cana-de-A~úcar - Planalsucar - e o Programa de 

Apoio à Agroindústria A~ucareira, que, apesar dos objetivos em 

contrário, exarceberam a questão social, a partir do avan~o da 

cana e do latifúndio; na verdade, estes dois programas 

acarretaram apenas numa moderniza~ão do latifúndio para inseri-lo 

dentro do contexto do modelo econômico adotado no País . 

No VII Capítulo, o último da tese, analisamos a crise 

do a~úcar no mercado externo, a partir de 1975, que coincidiu com 

uma grave crise da economia nacional como um todo, e acarretou 

uma total mudança no caráter da interven~ão do Estado para este 

setor, sobretudo com a criação do Programa Nacional do Álcool -

PROÁLCOOL -, que trouxe, a nível do planejamento, um esvaziamento 

do IAA, já que a política canavieira nacional passou a ser 

basicamente voltada para produ~ão de álcool-motor. Do ponto de 

vista social, as conseqüências desse Programa, que hoje se 

encontra em franco processo de esvaziamento, trouxeram uma maior 

concentra~ão fundiária e empresarial, consequentemente, uma 

concentra~ão de capital, e a proletarização, em níveis 

alarmantes, da massa trabalhadora . 

Passamos, finalmente, a apresentar as conclusões a 

que chegamos ao longo do nosso estudo, conclusões estas já 

formuladas em todo o decorrer do trabalho, 

esquematizadas. 

mas agora melhor 
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1ª a implantação da agroindústria canavieira no Brasil, 

atendeu aos interesses eKpansionistas do modo de produção 

capitalista, em sua fase mercatilista, com o objetivo de 

atender à demanda do mercado europeu; 

2° No Nordeste Oriental o processo de implantação se deu em 

Pernambuco e daí se espraiou para os outros estados da 

área, com maior ou menor intensidade, dependendo das 

condições do mercado eKterno e das condições naturais, 

particularmente da pluviosidade; 

eKpulsão dos holandeses de Pernambuco e a 

conseqüente implantação, 

Guiana e nas Antilhas, 

por estes, da cana-de-açúcar na 

com um processo produtivo mais 

moderno, fizeram com que a produção nacional fosse, 

gradativamente, perdendo seu espaço no mercado eKterno, 

principalmente o europeu, onde o desenvolvimento da 

produção de açúcar de beterraba agravou a situação; 

4ª as primeiras iniciativas de modernização da produção 

açucareira, representadas pelos engenhos turbinadores, 

meio-aparelhos, usinas e engenhos centrais, foram uma 

necessidade de modernização, gerada pela grande 

concorrência para a produção nacional no mercado eKterno, 

para torná-la competitiva em termos de preço e qualidade; 

além de terem representado a primeira fase intervenção do 

Estado no desenvolvimento deste setor; 

Sª O fracasso dos engenhos centrais deve-se a uma série de 

fatores, onde o mais importante foi a separação da 

atividade agrícola da industrial, ficando os mesmos 
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dependentes do fornecimento da matéria-prima por parte 

dos produtores, onde senhores de engenhos que detinham, 

até então, o controle de todo o processo produtivo, 

estavam interessados na falência dessa iniciativa; 

óº Com as usinas, que haviam surgido um pouco antes e que 

também contavam com os incentivos do Estado, reuniu-se 

novamente toda a atividade produtiva, fazendo com que os 

bangüezeiros não tivessem mais a menor condição de 

resistir ao processo de modernização, fazendo com que 

esta estrutura arcaica de produção fosse sendo 

paulatinamente alijada; 

7° A criação do Instituto do Açúcar e do Álcool, em 1933, 

representou uma nova fase de intervenção do Estado não só 

neste setor, como também na economia nacional como um 

todo, onde se procurava uma modernização da mesma; o IAA 

representou, com sua política de modernização industrial, 

o golpe de misericórdia na estrutura do bangüê, apesar 

deste ter resistido até a década atual, em áreas do 

Nordeste Oriental onde a produção açucareira tinha uma 

menor importância; 

8° houve por parte dos bangüezeiros uma tentativa não de 

resistência ao processo usineiro, já que este era 

irreversível, e sim de adaptação ao mesmo, com diversas 

tentativas de formação de cooperativas de bangüezeiros 

para implantação de usinas, onde apenas o projeto da 

usina Caeté, em Alagoas, se concretizou; 
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9° Paralela à luta entre as usinas e os bangüês, onde os 

antigos senhores de engenho eram expropriados de suas 

terras e/ou reduzidos a'simples condii;ão de fornecedores 

de cana, iniciou-se uma nova luta: entre a usinas maiores 

e menores, fazendo com que as pequenas fossem absorvidas 

pelas maiores, e a luta entre as usinas e os 

fornecedores, que eram totalmente dependentes delas, 

mesmo os que eram proprietários; 

10° Essa série de lutas sucessivas acarretou uma 

transformai;ão no espai;o produzido e nas relai;ões de 

trabalho, iniciando também, de forma irreversível, ô 

processo de proletari~ai;ão da massa trabalhadora; 

11° A partir dos fins do século XIX, as exportai;ões 

brasileiras de ai;úcar passaram a ter um papel 

insignificante no volume total produzido~ fazendo com que 

a produi;ão se voltasse para o mercado interno; este fato 

foi bastante prejudicial à produi;ão nordestina, já 

prejudicada pelos custos de produi;ão mais elevados e pela 

distância em relai;ão aos grandes centros nacionais de 

consumo, Rio de Janeiro e São Paulo. Isto levou, apesar 

da resistência por parte do IAA, ao deslocamento do eixo 

da produi;ão do Norte/Nordeste para o Centro-Sul do País, 

embora nessa área continuasse a haver quase que 

constantemente uma expansão da cana; 

12° O acirramento da luta entre usineiros e fornecedores, 

levou o Estado, através do Estatuto da Lavoura 

Canavieira, em 1941, a regular as relai;ões entre essas 



364 

classes, com a finalidade maior de evitar uma aliança 

entre os fornecedores não proprietários e a classe 

trabalhadora, o que poderia desestabilizar a estrutura de 

equilíbrio do poder; 

Segunda Guerra Mundial, trouKe para a produção 

nordestina de açúcar uma situa~ão caótica, pois esta, em 

função das dificuldades da navegação de cabotagem, se viu 

privada do abastecimento da Região Centro-Sul; a situação 

foi benéfica para esta região, que pôde expandir sua 

produção, pois, apesar do acelerado crescimento em alguns 

estados, como por exemplo, São Paulo, ela se situou 

abaixo do crescimento da demanda; 

14° Com a guerra, o Estado começa a pensar de forma mais 

séria na questão do álcool, com a finalidade de dar saída 

aos excedentes da produção de açúcar e, sobretudo, de 

diminuir a importação de combustível; 

15° A partir da década de 50, a produção nacional volta a 

participar de forma mais intensa do mercado externo, o 

que levou, particularmente no Nordeste, a uma 

consider.ável expansão da área cultivada pela cana e a 

sensíveis transformações nas relações de trabalho com a 

intensa proletarização do trabalhador rural; 

lóª A abertura para a produção açucareira nacional do mercado 

preferencial norte-americano, na década de óO, levou ao 

crescimento assustador da mesma e a sucessivas crises de 

superprodução, fazendo com que voltasse a ser bastante 

rígida a política de limitação, ao mesmo tempo em que o 



365 

Estado passava a se preocupar de forma mais intensa com a 

necessidade de modernização das atividades agrícola e 

industrial; 

17° Na primeira metade do década de 70, condi~ões bastante 

alvissareiras para o açúcar nacional a nível do mercado 

livre mundial e do MP norte-americano, fizeram com que o 

IAA pudesse tocar, em função dos elevados recursos 

advindos do Fundo Especial de Exportação dois grandes 

program•s de modernização, o PLANALSUCAR e o Programa de 

Apoio à Agroindústria · Açucareira, que, na verdade, 

serviram para ampliar a concentra~ão fundiária e a 

proletariz•ção do trabalhador rural; 

18ª Apesar dos vultosos recursos aplicados na execu~ão desses 

dois programas, não houve um aumento significativo na 

produtividade agrícola e industrial; esta, ao contrário, 

no Nordeste Oriental apresenta uma queda a nível de 

alguns est•dos produtores, mas permitiu uma mudança 

significativa no espaço produzido na região, em 

conseqüincia do avanço da cana; 

19ª Com a crise do a~úcar no mercado externo, a partir de 

1975, coincidindo com uma grave crise na economia 

nacional como um todo, a produção alcooleira passa a ser 

mais uma vez fomentada pelo Estado, passando a ser vista 

como solução para todos os males da economia do País; 

20° A partir do Programa Nacional do Álcool - PROÁLCOOL - o 

IAA passa a ter um papel secundário no planejamento para 

o setor canavieiro, na medida em que a produ~ão 
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açucareira assumiu um segundo plano, e que todas as 

decisões relativas à produção de álcool-motor passaram a 

ser tomadas 

Qlcool; 

pela 1recém-criada Comissão Nacional do 

21~ O PROÃLCOOL trouxe em todo o Brasil um considerável 

avanço da área cultivada pela cana-de-açúcar, eKarcebando 

a questão fundiária e a proletarização do trabalhador 

rural, que atinge hoje níveis alarmantes; 

22° Em termos do Nordeste Oriental, essa expansão foi mais 

sentida nos Estados de Sergipe, Paraíba e Rio Grande do 

Norte, sobretudo nestes dois últimos, onde a cana 

rapidamente ocupou toda a área dos tabuleiros costeiros; 

a crise nacional, a crise do açúcar e a crise do 

álcool, fazem com que venha se dando um recuo da área 

cultivada pela cana, com o avanço de outras culturas e da 

pecuária, embora ainda seja um processo estatisticamente 

imperceptível, mas que demonstra que podem haver 

sensíveis transformações no espaço produzido na Região; 

processo de produção do espaço é contínuo, é 

permanente, nunca se conclui, havendo uma permanente 

mudança no tipo de espaço que se deseja produzir, gerada 

pelos interesses da classe social dominante; 

25° A expansão da cana-áe-açúcar no Nordeste Oriental, 

iniciada na década de 50, com a ocupação sobretudo dos 

tabuleiros costeiros, trouKe, além da questão social, 

graves questões ambientais que também se refletem na 

sociedade como um todo, pois vêm gerando elevados níveis 
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de poluição e uma quebra no equilíbrio do ecossistema; 

26"" TodQS esses aspectos somados, demonstram que a 

intervenção do Estado nas diferentes etapas históricas, 

tinha como única finalidade a consolidação do modo de 

produção capitalista nesta atividade, sem levar em conta 

as questões sociais, muito faladas, porém não 

solucionadas, e as ambientais . 
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