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RESUMO 

A tese de doutorado intitulada 360° – O PÉRIPLO DO AÇÚCAR EM DIREÇÃO 

À MACRORREGIÃO CANAVIEIRA DO CENTRO-SUL DO BRASIL tem como objeto de 

análise o açúcar e sua espacialização sobre o globo terrestre. A pesquisa trata o tema por meio 

de uma proposta de regionalização da atividade açucareira, distinguindo nove macrorregiões 

de amplitude mundial. São estas o Subcontinente Indiano, o Mundo Árabe, a Europa, o Gran-

Caribe, os Estados Unidos, o Sudeste Asiático, a Australásia, o Sudeste Africano e a 

Macrorregião Canavieira do Centro-Sul do Brasil. A análise é feita com base no estudo da 

geografia histórica e da história contemporânea de cada uma dessas áreas, para nas conclusões 

se estabelecer um panorama da produção mundial de açúcar no momento presente. Conclui-se 

que no atual período da globalização, a Macrorregião Canavieira do Centro-Sul do Brasil 

desempenha papel hegemônico no Mercado Mundial de Açúcar. 

Palavras-chave: Açúcar, Mercado, Brasil, Regionalização, Geografia Histórica. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The thesis entitled 360° – THE SUGAR PERIPLUS TOWARDS THE 

SUGARCANE MACROREGION OF SOUTH-CENTRAL BRAZIL has sugar as object of 

analysis and its spatial distribution over the globe. The research approaches its subject 

through a proposal for a regionalization of the sugar industry, distinguishing nine global 

macroregions. Those are the Indian Subcontinent, the Arab World, the Europe, the Gran-

Caribe, the United States of America, the Southeast of Asia, the Australasia, the Southeast of 

Africa and the Sugarcane Macroregion of South-Central Brazil. The analysis is based on the 

study of the historic geography and the contemporary history of each of those areas, to reach 

the conclusions of establishing an overview of world sugar production in the present moment. 

The conclusion is that in the current period of globalization, the Sugarcane Macroregion of 

South-Central Brazil played an hegemonic role in the World Sugar Market. 

Keywords: Sugar, Market, Brazil, Regionalization, Historical Geography. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO DO VOLUME II 

12 A MACRORREGIÃO CANAVIEIRA  DO CENTRO-SUL DO BRASIL (MRCCSB)..496 

 

12.1 Fase litorânea e Quadrilátero do Açúcar ................................................................. 496 

12.1.1 Primeiras tentativas de produzir açúcar nas capitanias do Sul do Brasil 

(1534-1765) .............................................................................................. 496 

12.1.2 O Quadrilátero do Açúcar paulista (1765-1851) ...................................... 500 

12.1.2.1 A transição da Colônia ao Império e a internacionalização dos 

novos sertões...........................................................................505 

 

12.2  Os Engenhos Centrais e a primeiras Usinas de São Paulo (1875-1929)................. 524 

12.2.1 Os Engenhos Centrais no Terceiro Distrito (1875-1889) ......................... 524 

12.2.2   As primeiras usinas de São Paulo: a República do Café com Leite, 

Adoçado (1889-1929) ............................................................................... 534 

 

12.3 Getúlio Vargas, o Instituto do Açúcar e do Álcool e o papel do açúcar no novo 

Pacto Federativo do Brasil (1930-1945) ................................................................. 546 

12.3.1 A crise açucareira mundial e a contenção da produção no Brasil (1929-

1937) ......................................................................................................... 546 

12.3.2. O Estado Novo e o recrudescimento da intervenção estatal (1937-1942) 569 

 

12.4  O deslocamento do eixo central da produção nacional de açúcar para o Estado de 

São Paulo e a consolidação das bases territoriais da MRCCSB ............................. 585 

12.4.1  A Coordenação de Mobilização Econômica e a descentralização da 

produção açucareira nacional (1942-1945) .............................................. 585 

12.4.2  Estado Democrático, liberalização econômica e crescimento da atividade 

canavieira no Centro-Sul do Brasil (1946-1961) ...................................... 603 

12.4.3 Da abertura ao fechamento do Mercado Preferencial norte-americano 

(1961-1974) .............................................................................................. 640 



 
 

12.4.4 Da criação do Pró-Álcool à extinção do Instituto do Açúcar e do Álcool 

(1975-1990) .............................................................................................. 659 

12.4.3.1 1.ª Fase do PNA – grandes indecisões (1975-1979) ............... 664 

12.4.3.2  2.ª Fase do PNA: A “invenção” do álcool hidratado (1980-85)

 ................................................................................................. 671 

12.4.3.3  3.ª Fase do PNA: desde seu abandono até a extinção do IAA 

(1986-1990) ............................................................................. 678 

12.4.3.4 A Medida Provisória 151,  assinada por Collor de Mello, 

extingue definitivamente o Instituto do Açúcar e do Álcool 

(1990) ...................................................................................... 683 

 

12.5 O Neoliberalismo e a materialização territorial da MRCCSB (1990-2014); ou a 

história contemporânea do açúcar no Brasil ........................................................... 686 

12.5.1 Fase de adaptação à experiência de livre-mercado: o processo de 

liberalização do setor sucroenergético no Brasil (1990-2002) ................. 686 

12.5.2 Dinâmica agropecuária no Brasil (1990-2010)......................................... 692 

12.5.3   O fenômeno da Globalização: o flex fuel contra o aquecimento global 

(2003-2011) .............................................................................................. 707 

12.5.4 O açúcar brasileiro torna-se hegemônico no mercado mundial ................ 717 

12.5.5 Os dois governos de Lula da Silva (2003-2011) ...................................... 726 

12.5.5.1 A ação do BNDES em prol da consolidação da MRCCSB .... 727 

12.5.6 O interesse de trading companies e empresas petroleiras multinacionais 

pelo setor sucroenergético brasileiro ........................................................ 738 

12.5.7 A territorialização das principais empresas sucroenergéticas na MRCCSB 

(2014) ........................................................................................................ 740 

 

12.6  Mas, afinal, o que é a MRCCSB? (territorialização diferenciada da canavicultura no 

Brasil no começo do novo milênio) ........................................................................ 761 

 

13 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................. 800 

14 REFERÊNCIAS ................................................................................................................ 806 

 



 
 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 AAA – Lei de Ajuste da Agricultura (EUA) 

 AAAID – Autoridade Árabe para Investimento Agrícola e Desenvolvimento  

 AAC – Acordo Açucareiro da Commonwealth (Reino Unido) 

 ACP – Grupo de Estados da África, Caribe e Pacífico 

 AFTZ – Zona de Livre Comércio Africano 

ALICE/Web-MDIC – Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior (Brasil) 

 ANFAVEA – Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Brasil) 

 ANZFTA – Australia-New Zealand Free Trade Area.  

 ASEAN – Área de Livre Comércio do Sudeste Asiático 

 BEIC – Companhia das Índias Orientais Britânicas 

 BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) 

 CAP – Política Agrícola Comum (UE) 

 CAFTA-DR – Tratado de Livre Comércio da América Central e República Dominicana  

 CARIFORUM – Forum dos Estados membros do ACP 

 CBEPA – Associação dos Produtores de Etanol da Bacia do Caribe 

 CBI – Iniciativa para a Bacia do Caribe (EUA) 

 CCC – Corporação de Crédito às Commodities (EUA) 

 CCRA – Companhia Colonial de Refinação de Açúcar (Austrália) 

 CDPA – Comissão de Defesa da Produção do Açúcar (Brasil) 

 CEAM – Comissão de Estudos sobre o Álcool-Motor (Brasil) 

 CEE – Comunidade Econômica Europeia 

 CEFTA – Acordo Centro-Europeu de Livre Comércio 

 CEFS – Comitê Europeu dos Produtores de Açúcar 

 CENAL – Comissão Executiva Nacional do Álcool (Brasil) 

 CGB – Confédération Générale des Planteurs de Betteraves (França) 

 OCM do Açúcar – Organização Comum do Mercado Açucareiro (UE) 

 CNP – Conselho Nacional do Petróleo (Brasil) 

 COMECON – Conselho para Assistência Econômica Mútua (URSS) 

 COMESA – Mercado Comum para a África Oriental e Austral 

 CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento (Brasil) 

 CONADESUCA – Comitê Nacional para o Desenvolvimento Sustentável de Cana-de-

Açúcar (México) 



 
 

 CSA – Acordo Açucareiro da Commonwealth (Reino Unido) 

 CSB – Câmara da Cana e do Açúcar (Tailândia) 

 DEBIO – Departamento de Biocombustíveis do BNDES (Brasil) 

 DOM – Départements d’Outre-Mer (UE) 

 E20 – Mescla de etanol (20%) com gasolina (80%) 

 EAC – Comunidade do Leste Africano 

 EAU – Emirados Árabes Unidos 

 EBP – Programa de Mesclagem de Etanol (Índia) 

 EDR – Escritórios de Desenvolvimento Rural (São Paulo) 

 EUA – Estados Unidos 

 FAO – Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação 

 FEESA – Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (México) 

 FOB – Free on Board (frete) 

 FRP – Preço Remunerativo Razoável (Índia) 

 FTA – Tratados de Livre Comércio 

 GATT – Acordo Geral de Tarifas e Comércio  

 GOI – Governo da Índia  

 GERCA – Grupo Executivo de Racionalização da Cafeicultura (São Paulo) 

 HFCS – Xarope de Milho de Alta Frutose 

 IAA – Instituto do Açúcar e do Álcool (Brasil) 

 IBC – Instituto Brasileiro do Café 

 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 ICE – New York Intercontinental Exchange Group (Bolsa de Valores) 

 IEA/SP – Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo 

 ISMA – Associação Indiana de Usinas de Açúcar 

 ISO – Organização Internacional do Açúcar   

 KAFTA – Acordo de Livre Comércio entre Coreia e Austrália 

 LIFFE – London Futures Exchange (Bolsa de Valores). 

 LSPA/IBGE – Levantamento Sistemático da Produção Agrícola do IBGE (Brasil) 

 MADB – Market Access Database (UE) 

 MAFTA – Acordo de Livre Comércio entre Malásia e Austrália 

 MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Brasil) 

 MAPS-2014 – Assinatura do autor e data (Mateus de Almeida Prado Sampaio-2014) 

 MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Brasil) 

 MENA – Oriente Médio e Norte da África 



 
 

 MERCOSUL – Mercado Comum do Sul 

 MOU – Memorando de Entendimento 

 MPP – Preço Mínimo de Compra (EUA) 

 MRCCSB – Macrorregião Canavieira do Centro-Sul do Brasil 

 MSP – Preço Mínimo de Suporte (UE e Índia) 

 MSS – Sindicato Açucareiro das Ilhas Maurício 

 MSSA    –  Autoridade Estatal Açucareira do México 

NAFTA   –  Acordo Norte-Americano de Livre Comércio 

 NBP – Política Nacional de Biocombustíveis (Índia)  

 NSW – Nova Gales do Sul (Austrália) 

 OAPEC – Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo 

 OAQ – Quantidade Total Alocada (EUA) 

 OCSB – Agência da Câmara de Cana e Açúcar (Tailândia) 

 OMC – Organização Mundial do Comércio  

 ONISA – Operadora Nacional de Ingenios (México) 

 PAM/IBGE – Produção Agrícola Municipal 

 PDS – Sistema Público de Distribuição (Índia) 

 PDV  – Posto Veículo na Destilaria (frete) 

 PIK – Pagamento em Espécie (EUA) 

 PLANALSUCAR – Programa Nacional de Melhoramento da Cana-de-Açúcar (Brasil) 

 PMD – Países Menos Desenvolvidos 

 PNA – Programa Nacional do Álcool (Brasil) 

 PROCANA – Programa de Expansão da Canavicultura para a Produção de Combustível 

(São Paulo) 

 PSP – Programa de Sustentação de Preços (EUA) 

 PVU – Posto Veículo na Usina (frete) 

 RPA – Região Produtiva do Agronegócio 

 RUP – Regiões Ultraperiféricas (UE) 

 SACU – União Aduaneira Sul-Africana  

 SADC – Comunidade para o Desenvolvimento Sul-Africano 

 SAFTA – Acordo de Livre Comércio entre Cingapura e Austrália 

 SAGARPA – Secretaria de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento Rural, Pescas e 

Alimentação (México)  

 SASA – Associação Sul-Africana do Açúcar 

 SDF – Fundo de Desenvolvimento Açucareiro (Índia) 



 
 

 SIAM – Sociedade Indiana de Fabricantes de Automóveis (Índia) 

 SOPRAL – Sociedade de Produtores de Açúcar e de Álcool (Brasil) 

 SRA – Administração Reguladora do Açúcar (Filipinas) 

 STCI – Companhia Estatal de Comércio da Índia 

 TAFTA – Acordo de Livre Comércio entre Tailândia e Austrália 

 TCSC – Corporação Tailandesa de Cana e Açúcar 

 TCU – Tribunal de Contas da União (Brasil) 

 TMA – Programa Tudo Menos Armas (UE) 

 TRQ – Cotas por Classes Tarifárias (EUA) 

 UDOP – União dos Produtores de Bioenergia (Brasil) 

 UE – União Europeia 

 UE-15 – União Europeia composta por 15 países 

 UE-25 – União Europeia composta por 25 países 

 UE-27 – União Europeia composta por 27 países 

 UNICA – União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Brasil) 

 URSS – União das Repúblicas Socialistas Soviéticas  

 USDA – Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 

 VOC – Companhia Holandesa das Índias Orientais 

 WIC – Companhia Holandesa das Índias Ocidentais 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

Volume II 

Figura 4: Rio de Janeiro: capa do periódico A Manhã, de 16 de maio de 1943, em que se lê: 

“Terá início amanhã, nesta capital, o racionamento do açúcar”. ............................................ 586 

Figura 5: São Paulo: capa do periódico Jornal de Notícias, de 16 de julho de 1946, em que se 

lê: “Cogita o governo de suspender o racionamento do açúcar”. ........................................... 620 

Figura 6: Rio de Janeiro: página do periódico Última Hora, de 19 de setembro de 1952, em 

que se lê: “Mais combustível e menos cachaça para o desenvolvimento do Brasil”. ............ 632 

Figura 7: Rio de Janeiro: página do periódico Jornal do Brasil, de 10 de janeiro de 1990, em 

que se lê: “Sarney autoriza por escrito o fim do IAA”. .......................................................... 683 

Figura 8: Brasil: etanol – combustível local (1925), regional (1943), nacional (1979) e 

mundial (2003). ...................................................................................................................... 709 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FOTOGRAFIAS 

Volume II 

Fotografia 6: São Vicente: ruínas do engenho São Jorge dos Erasmos, em meio a aspecto 

úmido e escarpado do litoral paulista. .................................................................................... 497 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

Volume II 

Gráfico 77: Exportação de açúcar em Santos, por destinação, em arrobas (1826). ............... 521 

Gráfico 78: Brasil: capital garantido pelo governo imperial por meio do Decreto 2.687, de 

06.11.1875, em mil réis e participação sobre o total, por província, até o ano de 1888. ....... 532 

Gráfico 79: Brasil: exportação de açúcar, em toneladas (1871-1910). .................................. 540 

Gráfico 80: Estado de São Paulo: área total (ha) e relativa (%) das lavouras de café e de cana 

(1894/1895, 1904/1905 e 1914/1915). ................................................................................... 541 

Gráfico 81: São Paulo: produção de açúcar, em sacos de 60 kg (1909-1929). ...................... 545 

Gráfico 82: Brasil: cotação média do açúcar na praça do Rio de Janeiro, em mil réis (1928-

1934). ...................................................................................................................................... 559 

Gráfico 83: São Paulo, Pernambuco e demais Estados: produção de açúcar – milhares em 

sacos (1948-1961). ................................................................................................................. 634 

Gráfico 84: São Paulo e Pernambuco: disputa pelo mercado interno – vendas para outros 

Estados, em milhares de sacos (1948-1961). .......................................................................... 635 

Gráfico 85: São Paulo e Pernambuco: disputa pelo mercado externo – vendas para outros 

Países, em milhares de sacos (1948-1961). ............................................................................ 636 

Gráfico 86: São Paulo e Pernambuco: disputa pela hegemonia açucareira no país – vendas 

totais, em milhares de sacos (1948-1961). ............................................................................. 636 

Gráfico 87: Produção brasileira (em toneladas) e cotação mundial de açúcar (em US$) 

(1959/1960 – 1969/1970). ...................................................................................................... 646 

Gráfico 88: Brasil: exportação de açúcar, em milhões de toneladas (1969-1973). ................ 656 

Gráfico 89: Brasil: financiamentos junto ao Programa Nacional do Álcool (1976-1989). .... 672 

Gráfico 90: Brasil: uso agrícola do território, principais lavouras (1990).............................. 692 

Gráfico 91: Brasil: uso agrícola do território, principais lavouras (2010).............................. 693 

Gráfico 92: Brasil: variação no uso agrícola do território, em hectares (delta absoluto 1990-

2010). ...................................................................................................................................... 694 



 
 

Gráfico 93: Brasil: variação no uso agrícola do território, em % (delta relativo 1990-2010).

 ................................................................................................................................................ 695 

Gráfico 94: Brasil: produção nacional de etanol, em bilhões de litros (1960-2010). ............. 708 

Gráfico 95: Brasil: vendas de veículos leves no mercado interno, por tipo de combustível (%), 

e exportação de açúcar ($) (1980-2010). ................................................................................ 709 

Gráfico 96: Brasil: exportação de etanol por procedência da mercadoria, em bilhões  

de litros (1996 -2010). ............................................................................................................ 717 

Gráfico 97: Brasil: produção e exportação de açúcar, em milhões de toneladas   

(1961-2009). ........................................................................................................................... 718 

Gráfico 98: Brasil: exportação de açúcar por destino, por continentes, em toneladas (2001, 

média 2001-2010 e 2010). ...................................................................................................... 722 

Gráfico 99: Brasil: exportação de açúcar por procedência da mercadoria, em milhões de 

toneladas (1996-2010). ........................................................................................................... 725 

Gráfico 100: Brasil: comércio externo do setor sucroalcooleiro, por quinquênios   

(1991-2010). ........................................................................................................................... 726 

Gráfico 101: BNDES: dados conflitantes acerca dos investimentos feitos no setor 

sucroenergético, em bilhões de R$ (2003-2011). ................................................................... 732 

Gráfico 102: BNDES: financiamentos feitos para o setor sucroenergético, por Unidade da 

Federação, em % (2008-2012)................................................................................................ 735 

Gráfico 103: BNDES: financiamentos feitos para o setor sucroenergético, por empresas, em 

% (2008-2012). ....................................................................................................................... 736 

Gráfico 104: MUNDO: distribuição dos canaviais, em % (2010). ........................................ 763 

Gráfico 105: MRCCSB: valor do arrendamento da terra para a lavoura de cana nas regiões de 

Ribeirão Preto (SP), Jataí (GO), Uberaba/Uberlândia (MG), Maringá (PR) e Maracaju/Rio 

Brilhante (MS), em R$ por hectare (2008-2013). .................................................................. 784 

Gráfico 106: Ribeirão Preto (SP) e Quirinópolis (GO) - evolução do cultivo municipal de cana 

(2001-2010) ............................................................................................................................ 797 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE MAPAS 

Volume II 

Mapa 85: São Paulo: o “Quadrilátero do Açúcar” com suas principais vilas exportadoras de 

açúcar, em arrobas (1846). ..................................................................................................... 522 

Mapa 86: São Paulo: o “Quadrilátero do Açúcar”, a produção de açúcar em relação à do café, 

em arrobas (1846). .................................................................................................................. 523 

Mapa 87: Estado de São Paulo: região ituana-piracicabana (1875). ...................................... 530 

Mapa 88: Estado de São Paulo: produção de açúcar por usina, em 1927. ............................. 544 

Mapa 89: São Paulo: localização das usinas de açúcar (1936)............................................... 552 

Mapa 90: Minas Gerais: produção de açúcar por zonas (1934). ............................................ 554 

Mapa 91: MRCCSB: produção municipal de cana, em toneladas (1940). ............................. 584 

Mapa 92: Estado de São Paulo: usinas em situação regulamentada pelo IAA (1943). .......... 591 

Mapa 93: MRCCSB: produção municipal de cana, em toneladas (1950). ............................. 629 

Mapa 94: MRCCSB: produção municipal de cana, em toneladas (1960). ............................. 639 

Mapa 95: MRCCSB: produção municipal de cana, em toneladas (1970). ............................. 650 

Mapa 96: São Paulo: tradicionais áreas canavieiras. .............................................................. 651 

Mapa 97: Centro/Sul do Brasil: áreas canavieiras (1972). ..................................................... 652 

Mapa 98: MRCCSB: produção municipal de cana, em toneladas (1980). ............................. 669 

Mapa 99: São Paulo: estabelecimento, por parte do Governo Estadual, das zonas prioritárias 

ao financiamento de destilarias de álcool ............................................................................... 674 

Mapa 100: MRCCSB: produção municipal de cana, em toneladas (1990). ........................... 664 

Mapa 101: MRCCSB: produção municipal de cana, em toneladas (2000). ........................... 690 

Mapa 102: Brasil: cultivo de arroz, variação na Taxa de Monocultura, em %  (delta 1990-

2010). ...................................................................................................................................... 697 

Mapa 103: Brasil: cultivo de feijão, variação na Taxa de Monocultura, em % (delta 1990-

2010). ...................................................................................................................................... 698 



 
 

Mapa 104: Brasil: cultivo de seringueira, variação na Taxa de Monocultura, em % (delta 

1990-2010). ............................................................................................................................ 699 

Mapa 105: Brasil: cultivo de café, variação na Taxa de Monocultura, em %  (delta 1990-

2010). ...................................................................................................................................... 700 

Mapa 106: Brasil: cultivo de laranja, variação na Taxa de Monocultura, em %  (delta 1990-

2010). ...................................................................................................................................... 701 

Mapa 107: Brasil: cultivo de soja, variação na Taxa de Monocultura, em %  (delta 1990-

2010). ...................................................................................................................................... 703 

Mapa 108: Brasil: cultivo de milho, variação na Taxa de Monocultura, em %  (delta 1990-

2010). ...................................................................................................................................... 704 

Mapa 109: Brasil: variação na Taxa de Cabeças de Gado por hectare, em %  (delta 1990-

2010). ...................................................................................................................................... 705 

Mapa 110: Brasil: cultivo de cana, variação na Taxa de Monocultura, em %  (delta 1990-

2010). ...................................................................................................................................... 707 

Mapa 111: Brasil: exportação de etanol, em litros (2001 e 2005). ......................................... 714 

Mapa 112: Brasil: exportação de etanol, em litros (2010 e média 2001-2010)...................... 715 

Mapa 113: Brasil: destino das exportações de açúcar, em toneladas (média 2001-2010). .... 719 

Mapa 114: Brasil: destino das exportações de açúcar, em toneladas (média 2001-2010). .... 720 

Mapa 115: Brasil: destino das exportações de açúcar, em toneladas (delta 2001-2010). ...... 721 

Mapa 116: BNDES: investimentos no setor sucroenergético, por município, em R$  (2008-

2011). ...................................................................................................................................... 733 

Mapa 117: ALVEAN (COPERSUCAR): territorialização das usinas do grupo (2014). ....... 742 

Mapa 118: ALVEAN (COPERSUCAR): destino das exportações (2010). ........................... 743 

Mapa 119: RAÍZEN: territorialização das usinas do grupo (2014). ...................................... 744 

Mapa 120 RAÍZEN: autorrepresentação com indicação de seus clusters (2013) .................. 745 

Mapa 121: ODEBRECHT: proposta de criação de polos produtivos (2014)......................... 746 

Mapa 122: ODEBRECHT e GUARANI: territorialização das usinas dos grupos (2014). .... 747 

Mapa 123: BIOSEV e SANTA TEREZINHA: territorialização das usinas  dos grupos  

(2014). .................................................................................................................................... 749 

Mapa 124: RENUKA, BUNGE e SÃO MARTINHO: territorialização das usinas  

dos grupos (2014)....................................................................................................................751 



 
 

Mapa 125: NOBLE GROUP e ALTO ALEGRE: territorialização das usinas  dos grupos 

(2014). .................................................................................................................................... 752 

Mapa 126: SANTA ADÉLIA, TONON e COLOMBO: territorialização  das usinas dos 

grupos (2014). ......................................................................................................................... 754 

Mapa 127: CLEALCO, SANTA ISABEL e COCAL: territorialização  das usinas dos grupos 

(2014). .................................................................................................................................... 756 

Mapa 128: GRUPO FARIAS: clusters a serem implantados (2007). .................................... 759 

Mapa 129: CORURIPE, VALE VERDE e DELTA: territorialização das usinas  dos grupos 

(2014). .................................................................................................................................... 761 

Mapa 130: BRASIL: usinas, raio de influência (50 km) e Macrorregiões Açucareiras 

(2010)......................................................................................................................................771 

Mapa 131: MRCCSB: época de formação das distintas áreas canavieiras. ........................... 772 

Mapa 132 MRCCSB: Taxa de Monocultura canavieira, por município, em % (2010) ......... 773 

Mapa 133: “ÁREAS CANAVIEIRAS”: processo de interiorização da atividade (2010). .... 774 

Mapa 134: MRCCSB: logística territorial convencional (2014). ........................................... 775 

Mapa 135: MRCCSB: logística territorial não convencional (2014). .................................... 776 

Mapa 136: MRCCSB: Co-geração energética a partir da biomassa (2003 e 2013)...............777 

Mapa 137: MRCCSB: principais rios e classes de solos da bacia hidrográfica do rio Paraná

 ................................................................................................................................................ 778 

Mapa 138: MRCCSB: dados climáticos de temperatura e precipitação (1961-1990) ........... 779 

Mapa 139: MRCCSB: relevo, altimetria e Bacia Hidrográfica do Alto Paraná.....................780 

Mapa 140: MRCCSB: terras pertencentes a paulistas, em % (2006). ................................... .781 

Mapa 141: MRCCSB: área média dos estabelecimentos agropecuários (2006). .................. .782 

Mapa 142: MRCCSB: área dos estabelecimentos agropecuários dedicada à pecuária (2006)....

 ................................................................................................................................................ 783 

Mapa 143: MRCCSB: área dos estabelecimentos agropecuários arrendadas para  a sojicultura 

(2006). .................................................................................................................................... 786 

Mapa 144: MRCCSB: área canavieira, por mesorregião, em hectares (2010)....................... 788 

Mapa 145: MRCCSB: variações nas lavouras canavieiras, em hectares (delta 2001-2010). . 790 



 
 

Mapa 146: Sub-região de Piracicaba - exemplo de “Zona de Saturação Canavieira” (1948, 

1971 e 2008)..........................................................................................................................792 

Mapa 147: Sub-região de Ribeirão Preto/Sertãozinho - exemplo de “Zona de Saturação 

Canavieira” (1948, 1971 e 2008)...........................................................................................793 

Mapa 148: MRCSSB: “Zonas de Saturação Canavieira” – Taxa de Monocultura canavieira, 

por mesorregião, em % (2010). .............................................................................................. 794 

Mapa 149: MRCCSB: “Zonas de Adensamento Canavieiro” – variação na Taxa de 

Monocultura canavieira, por mesorregião, em % (delta 2001-2010). .................................... 795 

Mapa 150: MRCCSB: “Zonas de Advento Canavieiro” – variação na área canavieira, por 

mesorregião, em % (delta 2001-2010). .................................................................................. 796 

Mapa 151: MRCCSB: área (ha) e variação na área (%) canavieira, por mesorregião,  em % 

(delta 2001-2010) ................................................................................................................... 798 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE QUADROS 

Volume II 

Quadro 6: São Paulo: produção de açúcar por usina (1933). ................................................. 551 

Quadro 7: Minas Gerais: produção de açúcar por usina (1933). ............................................ 553 

Quadro 8: Mato Grosso: produção de açúcar por usina (1933). ............................................. 555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 

Volume II 

Tabela 26: Mundo: produção de açúcar, por país/região, por tipo, em toneladas   

(1871-1910). ........................................................................................................................... 540 

Tabela 27: Estado de São Paulo: evolução demográfica, (1890, 1900 e 1920). .................... 541 

Tabela 28: Distrito Federal: preço do saco de açúcar, por mês (1929). ................................. 548 

Tabela 29: Brasil: primeira limitação oficial da produção de açúcar, feita pelo IAA  (safra 

1934/1935). ............................................................................................................................. 562 

Tabela 30: Brasil: produção e consume de açúcar de usina, por Unidades da Federação 

(1935). .................................................................................................................................... 564 

Tabela 31: Brasil: produção estadual em relação à cota de limitação – sacos de 60 quilos 

(1933-1940). ........................................................................................................................... 572 

Tabela 32: Brasil: Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo – produção autorizada e 

extralimite, em sacos (safra 1938/1939). ................................................................................ 577 

Tabela 33: Brasil: novas cotas concedidas para zonas subabastecidas, em sacos (Resolução 

103, de 21 de março de 1945)................................................................................................. 598 

Tabela 34: MRCCSB: produção de açúcar durante a Segunda Guerra Mundial, em sacos 

(1939-1946). ........................................................................................................................... 603 

Tabela 35: Brasil: distribuição nacional das cotas de açúcar, de todos os tipos, em sacos de 60 

kg (1939/1940, 1944/1945, 1946/1947 e Delta Guerra - Resolução 125, de 14 de setembro de 

1946). ...................................................................................................................................... 614 

Tabela 36: Brasil: produção de álcool para “Mistura Carburante”, em mil litros, e exportação 

de açúcar, em mil sacos (1938/1939 e 1948/1949). ............................................................... 624 

Tabela 37: Brasil: alteração na limitação de cotas (Resolução 1.761/1963) e autorização para a 

montagem de novas usinas (Resolução 1.762/1963), em mil sacos e em %. ......................... 644 

Tabela 38: Região Centro/Sul: exemplo de incorporação de cotas por parte das usinas 

paulistas, em sacos de 60 quilos (safra 1972/1973)................................................................ 656 

Tabela 39: São Paulo: movimento de expansão/contração do número de usinas em operação 

(décadas de 1940, 1950, 1960, até o ano de 1975). ................................................................ 656 



 
 

Tabela 40: Mercado Mundial: preço médio (anual) da tonelada de açúcar, em US$ (1965-

1975). ...................................................................................................................................... 658 

Tabela 41: MRCCSB: 10 principais produções canavieiras por município para cada uma das 

10 principais sub-regiões, em toneladas (2000). .................................................................... 691 

Tabela 42: Brasil: principais lavouras temporárias, em hectares (2010). ............................... 694 

Tabela 43: Brasil: produção e exportação de etanol, em bilhões de litros (2001-2010). ....... 716 

Tabela 44: Brasil: produção e exportação de açúcar, em milhões de toneladas  (2001-2010).

 ................................................................................................................................................ 723 

Tabela 45: Brasil: exportação de açúcar “Centrifugado Bruto”, em milhões de toneladas e em 

% sobre o total mundial (2001-2010). .................................................................................... 724 

Tabela 46: Brasil: comparação entre os 10 principais grupos do setor sucroenergético com 

outras áreas do mundo, em milhões de toneladas de cana (2012). ......................................... 739 

Tabela 47: BRASIL: principais variações nas lavouras temporárias, em hectares (delta 2001-

2010). ...................................................................................................................................... 762 

Tabela 48: BRASIL: moagem e número de usinas por UF (2010). ....................................... 764 

Tabela 49: MRCCSB: dados climáticos de temperatura e precipitação, médias anuais, por 

municípios selecionados ......................................................................................................... 779 

Tabela 50: MRCCSB: competição entre arrendamento – cana e soja (2008-2013). .............. 785 

Tabela 51: BRASIL: área canavieira, por mesorregião, em hectares (2010). ........................ 788 

Tabela 52: BRASIL: variações nas lavouras canavieiras, em hectares (delta 2001-2010). ... 789 

Tabela 53: NORDESTE AÇUCAREIRO: principais decréscimos nas lavouras canavieiras, 

em hectares (delta 2001-2010). .............................................................................................. 791 

Tabela 54: BRASIL: Taxa de Monocultura canavieira, por mesorregião, em % (2010). ...... 791 

 

  

 

 



 

496 
 

12 

A MACRORREGIÃO CANAVIEIRA  

DO CENTRO-SUL DO BRASIL (MRCCSB) 

O derradeiro capítulo da tese tem a meta de apresentar, a um só tempo, as duas 

últimas Macrorregioes Açucareiras Mundiais: o Nordeste Açucareiro e a MRCCSB, 

recebendo esta segunda o enfoque principal. 

12.1 Fase litorânea e Quadrilátero do Açúcar 

12.1.1 Primeiras tentativas de produzir açúcar nas capitanias do Sul do Brasil (1534-1765) 

São Vicente foi a primeira capitania do Brasil Colônia a receber e plantar mudas 

de cana-de-açúcar, a partir de onde foram redirecionadas para outras capitanias (AZEVEDO, 

1958; SOUSA, 1987). Segundo Andreatta (1999), “[...] a expedição de Martim Afonso de 

Souza a São Vicente, em 1532, pode ser considerada o ponto de partida para a indústria 

açucareira no Brasil, pois, segundo a citação do padre Simão de Vasconcelos, a Capitania de 

São Vicente ‘foi a primeira que teve plantas de cana-de-açúcar [... e] foi na Vila de São 

Vicente onde se fabricou o primeiro açúcar no Brasil’”. Frei Vicente do Salvador (1918 

[1627], p. 90) corrobora essas afirmações ao dizer que São Vicente “[...] é a terra mui sadia, 

fresca e de boas águas, e esta foi a primeira onde se fez assucar, donde se levou plantas de 

cannas pera as outras capitanias”. Por sua vez, Capistrano de Abreu (1907, p. 41) não afirma 

nem refuta o fato de ter sido a partir daquela capitania que os canaviais se disseminaram pelo 

território brasileiro: 

A roda destas vilas [São Vicente e Santos] fundaram engenhos, além dos 

portugueses, os flamengos Schetz ou Esquertes, como o pronunciava o 

povo, e os Dorias, genoveses. Diz-se até, porém não deve ser exato, que 

d’esta procedem as canas plantadas em outras capitanias. Tais engenhos, 

com as distancias e a raridade de comunicações, deviam ter 

desenvolvimento medíocre. 
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Sabe-se que nesse momento inicial da colonização diversos engenhos de açúcar 

foram instalados na ilha de São Vicente e em seu entorno, mas o conhecimento a respeito 

deles é relativamente limitado. O testemunho de Gabriel Soares de Sousa (original de 1587) 

nos dá uma medida da importância da atividade canavieira para a fixação dos primeiros 

colonos: 

[...] a barra [do canal] de São Vicente; e entrando por este rio acima, está a 

terra toda povoada de uma banda e da outra de fazendas mui frescas; e antes 

que cheguem à vila estão os engenhos dos Esquertes, de Flandres, e o de 

José Adorno; e no rio está uma ilheta, além da qual, à mão direita, está a 

vila de São Vicente, que é a cabeça desta capitania. Pelo sertão desta 

capitania nove léguas está a vila de São Paulo, onde geralmente se diz “o 

campo” (SOUSA, 1987, p. 111). 

Na avaliação de Roberto Simonsen (2005 [1937], p. 261) a atividade mostrava-se 

bastante promissora no início: “Na ilha de São Vicente, fundaram-se engenhos de açúcar, 

considerados o mais rendoso cometimento da época”. O arraial de Santos, elevado à condição 

de vila por Brás Cubas em 1546, tornou-se, ao lado de São Vicente, o núcleo original da 

atividade açucareira na parte sul do Brasil. O novo povoado logo reuniu “[...] tanta nobreza e 

riqueza pelo comércio do seu porto, que chegou a ter três famosos engenhos de açúcar, que 

foram o da Madre de Deus, que fundou o fidalgo Luís de Góis; o de S. João, que fundou José 

Adorno, nobre genovês; e o de Nossa Senhora da Apresentação, que fundou Manuel de 

Oliveira Gago; e de todos estes já nenhum existe” (LEME, [19--?], p. 139, manuscrito 

original de 1772, primeira impressão de 1847). Como se nota pelas citações, a presença de 

interesses comerciais de Flandres (atual Bélgica) e Gênova (Itália) fizeram-se presentes desde 

as primeiras tentativas de se produzir açúcar naquela que viria a se tornar a Capitania Real de 

São Paulo; por isso, pode-se afirmar que desde a sua introdução no Brasil tal atividade já se 

marcava pela transnacionalidade. 

De todos esses engenhos pioneiros e litorâneos, o que se tem maior conhecimento 

é o de São Jorge dos Erasmos.
461

 Conforme Andreatta (1999), em 1533 firmou-se uma 

sociedade comercial e colonizadora, composta por Martim Afonso de Souza, Pero Lopes de 

Souza, Francisco Lobo, Vicente Gonçalves e Johan Van Hielst, este último representando 

                                                           
461

 
 

Atualmente as ruínas do engenho São Jorge dos Erasmos são patrimônio da USP, abrigando um museu 

pedagógico e recebendo congressistas, pesquisadores e estudantes em geral. 
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Erasmos Schetz, empresário de Leipzig. Os negócios da família Schetz na Europa envolviam 

“[...] uma casa bancária, seguros marítimos e minas de cobre e prata”. Posteriormente suas 

atividades comerciais estenderam-se de Leipzig até Antuérpia, Bruxelas e Amsterdã. 

Conforme a documentação da época, os acionistas dessa companhia chamavam-se 

reciprocamente de os “Armadores do Trato”. Em 1534 teve início a primeira safra do 

engenho. Em 1541, com a ida de Martim Afonso para Goa, onde foi nomeado Governador e 

mais tarde tornar-se-ia Vice-Rei das Índias, a sociedade em torno do engenho São Jorge dos 

Erasmos se desfez, tornando-se a família Schetz a única proprietária do empreendimento. 

Fotografia 6: São Vicente: ruínas do engenho São Jorge dos Erasmos, em meio a aspecto 

úmido e escarpado do litoral paulista. 

 

Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenho_dos_Erasmos>. 

Poucas décadas mais tarde a canavicultura já se encontrava estabelecida também 

serra acima, na Vila de São Paulo, onde Petrone (1968, p. 10) localizou referências acerca do 

fidalgo Afonso Sardinha, que, “[...] em 1607, mantinha em sua fazenda de Ubatatá [Butantã], 

junto ao rio Jurubatuba, um trapiche de açúcar, de que pagava grandes direitos ao Rei”.
462

 

O sítio geográfico do litoral paulista não se demonstrou aos colonizadores como 

dos mais aptos à atividade canavieira. No litoral norte da capitania havia poucos vales longos 

e largos, os mais propícios à grande agricultura. No litoral sul, as terras baixas eram 

frequentemente associadas à ocorrência de lençóis freáticos muito próximos à superfície, 

ocasionando solos hidromórficos, também impróprios para a cultura canavieira. Além disso, 

                                                           
462

 
 

Ubatatá é uma variação da palavra tupi Iby-atã-atã, que significa “terra dura dura”. A localização da 

fazenda citada coincide aproximadamente com o lugar onde hoje se encontram o Museu Casa do 

Bandeirante e o campus da Universidade de São Paulo, no bairro do Butantã. 
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contribuiu para a estagnação da atividade açucareira na capitania de São Vicente o íngreme 

paredão rochoso composto pela Serra do Mar, que muito dificultava a ligação terrestre entre a 

beira-mar e o planalto, travando e retardando a interiorização demográfica e econômica. 

Conforme se firmavam as grandes plantations no Nordeste Açucareiro do Brasil, 

notadamente na Bahia e em Pernambuco, em áreas com solos, declividade, hidrografia e 

clima mais adequados à canavicultura, a atividade desenvolvida em São Vicente amargava 

enorme desvantagem, ficando cada vez mais excluída do comércio mercantilista. Outra 

vantagem que o litoral nordestino possuía em relação ao paulista era sua maior proximidade 

com a Europa. Quando os holandeses foram expulsos de Pernambuco, em 1654, fazendo com 

que o principal eixo produtor de açúcar das Américas se deslocasse do Brasil para o Caribe, 

os produtores de São Vicente tiveram de redirecionar suas safras ao incipiente e modesto 

mercado local interno, o que deu início a um duradouro período de empobrecimento de sua 

agricultura. O locus preferencial da agricultura vicentina deslocou-se do litoral ao planalto, 

onde se cultivava “[...] o trigo, a cevada, a vinha, a oliveira, o milho, a mandioca, frutas, e 

criava-se algum gado. Cultivou-se mais tarde a cana, o algodão, o chá e algumas especiarias 

da Índia” (SIMONSEN, 2005, p. 276). Ainda segundo esse autor, todas essas lavouras eram 

voltadas ao consumo local, e não à exportação para a metrópole, motivo pelo qual durante 

todo o século XVII não houve “[...] confronto possível entre a pobreza paulista e a fartura 

usufruída no Brasil açucareiro” (p. 276). 

Entre essa primeira fase de declínio econômico e o ano de 1765, a canavicultura 

paulista manteve-se de modo pífio, servindo essencialmente ao consumo local, feito pela 

agricultura de autoconsumo. Conforme a ocupação demográfica da capitania lentamente se 

processava, a difusão da canavicultura de pequena escala a acompanhava, interiorizando-se de 

modo acanhado, juntamente com sua esparsa população. Por meio do chamado “ciclo 

despovoador” (SIMONSEN, 2005), pelo qual a população paulista embrenhou-se sertão 

adentro por meio do bandeirantismo, também a cana-de-açúcar disseminou-se pelos novos 

territórios conquistados. Caio Prado Júnior (1961, p. 138) expressou-se muito bem a respeito 

dessa espacialização canavieira no Brasil colonial, feita para além das grandes regiões 

açucareiras especializadas do litoral nordestino: 

[...] a distribuição geográfica da cana é ampla; encontramo-la disseminada 

por todo o litoral, do Extremo-Norte, no Pará, até o sul, em Santa Catarina; 

e no interior, salvo nas regiões semiáridas do sertão nordestino, ela aparece, 
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em maior ou menor escala, por todas as zonas do território habitado da 

colônia. É quase como a mandioca, um acompanhamento necessário do 

homem [...] trata-se apenas de uma pequena produção local, onde aliás a 

cana é muito menos aproveitada para fabricação do açúcar que para a da 

aguardente, do melado ou da rapadura [servindo ainda como forrageira para 

alimentação animal]. 

12.1.2 O Quadrilátero do Açúcar paulista (1765-1851) 

As explorações dos bandeirantes vicentinos pelo interior, em terras situadas a 

princípio na América Espanhola,
463

 resultaram no “[...] recuo do Meridiano asphyxiante do 

Brasil quinhentista, desde o littoral atlântico até o coração do continente” (TAUNAY apud 

LEME, [19--?], p. 5). Na virada do século XVII para  o XVIII, com a descoberta de ouro nos 

rios das Velhas e das Mortes, a Capitania de São Vicente passou ao controle direto da Coroa 

Portuguesa, sendo renomeada para São Paulo e Minas do Ouro. Nessa ocasião a Vila de São 

Paulo de Piratininga substituiu São Vicente como a cabeça
464

 da capitania. Apesar de contar 

com um vasto território, a agricultura permanecia restrita e estritamente ligada à produção 

destinada ao autoconsumo. Nas décadas subsequentes a área da capitania sofreu diversos 

desmembramentos, tendo origem novas unidades administrativas, vinculadas diretamente ao 

controle da Coroa. A primeira delas ocorreu em 1720, quando foi criada a capitania de Minas 

Gerais, desmembrada da novamente renomeada Capitania Real de São Paulo. Nas décadas 

subsequentes ocorreram novos desmembramentos, originando-se as capitanias de Santa 

Catarina (em 1738), Goiás e Mato Grosso (ambas em 1748, mesmo ano em que a Capitania 

Real de São Paulo tornou-se subordinada à do Rio de Janeiro, condição que se manteve até 

1765). Desde 1763 a capital da colônia havia sido transferida de Salvador para o Rio de 

Janeiro. Todos esses reordenamentos administrativo-territoriais estavam diretamente 

relacionados às políticas metropolitanas destinadas a melhorar a gestão e o controle sobre a 

extração aurífera e diamantífera, assim como à fixação das fronteiras no sul da colônia, onde 

os castelhanos representavam uma constante ameaça aos interesses lusos. 
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A divisão inicialmente estabelecida entre as Américas portuguesa e espanhola se fez pelo Tratado de 

Tordesilhas, assinado em 1494. Por esse acordo, ratificado pelo Papa Júlio II, ficava estabelecido que as 

terras americanas descobertas ou por descobrir seriam divididas entre os dois reinos ibéricos, tendo como 

marco divisor o meridiano traçado 370 léguas a oeste da ilha de Santo Antão, no arquipélago de Cabo 

Verde. Os territórios a oeste do meridiano seriam de posse dos espanhóis, os a leste, dos portugueses. Esse 

limite localizava-se nos arredores de onde hoje se encontram as cidades de Belém do Pará e Florianópolis, 

em Santa Catarina.  
464

 
 

Termo usado à época para se referir à sede administrativa. 
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O ciclo da mineração trouxe novo alento a Portugal, que desde o estabelecimento 

das colônias açucareiras francesas e inglesas no Caribe havia perdido grande parcela de 

mercado de seu principal produto. A partir da década de 1690 a produção aurífera em Minas 

Gerais cresceu ano após ano, sendo incrementada por novas descobertas em Goiás e Mato 

Grosso. Desde 1729 a extração de diamantes também ganhara vulto na colônia, fazendo com 

que entre as décadas de 1730 e 1760 se vivesse o apogeu do ciclo minerador. A partir da 

década de 1770 o esgotamento dos minérios já era perceptível, com declínio rápido da 

atividade a partir de então. Segundo os dados colhidos por Simonsen (2005, p. 326), o volume 

da produção brasileira, notadamente a mineira, foi bastante significativa, mesmo em termos 

mundiais: “[...] entre 1700 e 1770, a produção do Brasil foi praticamente igual a toda a 

produção do ouro do resto da América verificada entre 1493 e 1850; e alcançou cerca de 50% 

do que o resto do mundo produziu nos séculos XVI, XVII e XVIII”. 

Tal quantidade de minerais preciosos atraiu não apenas muitas pessoas das demais 

capitanias da colônia como também do reino, a ponto de este impor medidas de controle para 

evitar o despovoamento da metrópole. Foi de tal ordem “[...] a fascinação que a notícia da 

fortuna rápida de alguns produziu nos espíritos da época que, decorridos os primeiros 25 anos, 

já se concentrava no centro-sul da colônia e regiões dantes praticamente inabitadas um 

número correspondente a mais de 50% dos habitantes existentes no país, em 1700” 

(SIMONSEN, 2005, p. 345). Prado Júnior (1961, p. 43) também destaca o aumento 

demográfico verificado em torno das zonas mineradoras, apresentando dados, no entanto, um 

pouco mais modestos:  

[...] o afluxo de população para as minas é, desde o início do séc. XVIII, 

considerável: um rush de proporções gigantescas [...] Em alguns decênios 

povoa-se um território imenso até então desabitado, e cuja área global não é 

inferior a 2 milhões de km
2
. Povoamento esparso, bem entendido (em 

princípios do séc. XIX não será superior a 600.000 habs., ou seja um quinto 

da população total do Brasil de então). 

Entre os resultados dessa nova dinâmica populacional e econômica, convém 

salientar a valorização dos produtos agrícolas e alimentícios, tanto os voltados ao consumo 

interno da colônia, uma vez que as zonas mineradoras não se encontravam em sítios propícios 

à agricultura, quanto os voltados ao exterior. Grande valorização teve a aguardente, que, como 

coloca Vera Lúcia Ferlini (2010, p. 182), era o principal produto usado no escambo com os 
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traficantes de escravos em Luanda, na costa ocidental da África – de onde mais de 100 mil 

cativos foram enviados ao Rio de Janeiro, entre 1723 e 1771. Conforme o testemunho de 

época deixado por Antonil (1837 [1711], p. 153 e 156), o vertiginoso aumento na demanda 

interna por alimentos no início do século XVIII inflacionou os preços praticados no Brasil, 

mesmo fora das áreas mineradoras, em diversas capitanias: 

Sendo a terra que dá ouro esterilíssima de tudo que se há mister para a vida 

humana, e não menos estéril a maior parte dos caminhos das minas, não se 

pôde crer o que padeceram ao princípio os mineiros por falta de 

mantimentos, achando-se não poucos mortos com uma espiga de milho na 

mão, sem terem outro sustento [...] E a este respeito, de todas as partes do 

Brasil se começou a enviar tudo o que dá a terra, com lucro não somente 

grande mas excessivo [...] E estes preços tão altos, e tão correntes nas 

minas, foram causa de subirem tanto os preços de todas as cousas, como se 

experimenta nos portos das cidades e vilas do Brasil. 

Prado Júnior (1961, p. 44) observa que essa necessidade de abastecimento da 

população que estava concentrada nas áreas de mineração e na nova capital foi a grande 

responsável pelo estímulo dado às “[...] atividades econômicas num largo raio geográfico que 

atingirá não somente as capitanias de Minas Gerais e Rio de Janeiro propriamente, mas 

também São Paulo. A agricultura e mais em particular a pecuária desenvolver-se-ão 

grandemente nestas regiões”. Em outras palavras, o ciclo minerador, ao criar uma rede de 

cidades no interior do Brasil, ao interligá-las por fluxos de trocas comerciais e ao promover a 

mercantilização das relações sociais naqueles sertões até então ermos, criou as condições 

necessárias para o ressurgimento da agricultura comercial no interior de São Paulo. Além das 

cidades do ouro, também o Rio de Janeiro - sobretudo após a chegada da família real e da 

corte lusitana (em 1808) e a abertura de seu porto às nações amigas (1810) - tornou-se um 

importante polo consumidor da produção agropecuária das zonas interioranas. 

Há controvérsias no que se refere ao papel desempenhado pelo campo paulista no 

abastecimento de víveres aos mineradores mineiros. John Monteiro (1994, p. 224) considera 

que “[...] na época do ouro, a agricultura paulista contribuiu pouco para o mercado mineiro, 

apesar dos preços inflacionados que atingiam o milho e o feijão [...] [e que] a maioria das 

transações com as minas envolvia aguardente, escravos e, sobretudo, gado”. Alfredo Ellis Jr. 

(1979, p. 62), por sua vez, entende que a maior monetarização da vida colonial paulista, dada 
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em função do aparecimento do comércio interno, estimulou a produção de gêneros 

alimentícios diversos em São Paulo: “[...] a região piratiningana forneceria às terras do ouro, 

as suas poucas disponibilidades em trigo, milho, feijão, batatas, marmelada, lacticínios, gado, 

carnes salgadas, manadas de carneiros, récuas de porcos, lã, algodão, açúcar, tecidos, roupas 

feitas, couros, etc.”. Prado Júnior (1961, p. 54) pondera: “seja como for, a primeira metade do 

séc. XVIII é um período sombrio para a agricultura brasileira”. Vejamos então, no intuito de 

obtermos maior esclarecimento, como se caracterizava o meio rural paulista na segunda 

metade do século XVIII, notadamente após o Morgado de Mateus assumir seu comando em 

1765, durante o chamado Período Pombalino (1750-1777). 

Ao analisarmos alguns discursos de época, notaremos certo temor e desconfiança 

quanto às chances de desenvolvimento da capitania. O próprio Morgado de Mateus, pouco 

após chegar a São Paulo, afirmou em 1772 ter achado “[...] esta Capitania morta e ressuscitá-

la é mais difícil do que criá-la de novo. O criar está na responsabilidade de qualquer homem, 

o Ressuscitar foi milagre reservado para Cristo” (apud PETRONE, 1968, p. 13). O novo 

administrador considerava que “[...] o melhor meio de se enriquecer os Povos é a agricultura e 

o comércio” (apud PETRONE, 1968, p. 12), e criticou veementemente os hábitos 

predominantes em São Paulo, onde a população tinha, de acordo com seu ponto de vista, dois 

vícios: “presunção e preguiça”. Escreveu que “[...] os homens, como as mulheres, pela maior 

parte não fazem nada; de noite e de dia estão deitados ou balançando na rede” (apud 

PETRONE, 1968, p. 16). 

Tal julgamento era parcialmente compartilhado pelo tenente-general José Arouche 

Toledo Rendon, que enxergava numa conjunção de fatores os motivos do atraso agrícola 

experimentado na capitania. Citava não apenas a preguiça e a indolência dos roceiros, como 

também a libertação dos índios administrados,
465

 a carência por instrumentos agrícolas feitos 

de ferro, assim como o estrago causado por aves de bico redondo (araras, papagaios, maitacas 

etc.) e pela avidez das saúvas, que acabavam impedindo maiores desenvolvimentos. Para o 

general Arouche, os caboclos roceiros eram “[...] despidos daquela bem regulada ambição que 

faz florescer os Estados e impele os homens ao trabalho e às indústrias” (apud DEAN, 1977, 

p. 30). Como consequência, “[...] o lavrador paulista apenas trabalha no ano dois a três meses. 

O que pretende fazer a sua roçada ou a derrubada de mato convoca os seus vizinhos para certo 
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De acordo com Nazzari (2000, p. 36), desde 1728 era ilegal herdar, deixar em testamento ou dar índios em 

dote, e uma lei de 1758 decretara a plena liberdade dos índios até então tidos como escravos. 
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dia em que, pegam nos machados e nas foices, mais animados do espírito pela caninha que do 

amor ao trabalho” (apud BRUNO, 1966, p. 114). Para concluir, considerava ainda o general 

que, “de todos, os mais vadios eram os índios. Na verdade antes que o Senhor Rei D. José, de 

saudosa memória, os declarasse livres, não eram supérfluos ao Estado; os paulistas, que os 

conquistaram, os faziam trabalhar; porém desde a época da soltura [...] tornaram ao costume 

de não plantarem” (apud MEDICCI, 2005, p. 97). 

A arguta análise de Antonio Cândido (2003, p. 112) entende que tal fenômeno, 

amplamente criticado pelo Morgado de Mateus e pelo general Arouche, “[...] não deve ser 

considerado vadiagem, mas desnecessidade de trabalhar [...] plantava-se para viver, com 

pouca ou nenhuma utilização comercial do produto”. Representavam então os paulistas, de 

acordo com o autor, em meados do século XVIII, a figura do “[...] bandeirante atrofiado [...] 

caçador subnutrido, senhor do seu destino graças à independência precária da miséria [cuja 

existência calcava-se sobre] um mínimo vital e um mínimo social: alimentação apenas 

suficiente para sustentar a vida; organização social limitada à sobrevivência do grupo” (p. 60, 

63 e 107). Em suma, devido à grande disponibilidade de terras e à precariedade das técnicas, 

predominava ainda em São Paulo a agricultura de coivara, herança dos primeiros contatos 

com os indígenas. Porém, essa situação começa a se transformar com a aproximação do fim 

do século XVIII. 

Maria Luiza Marcílio (2000, p. 132, 162 e 170) chama a atenção para o fato 

desses tradicionais sitiantes de roças de mantimentos terem se estabelecido, desde o início, 

num 

[...] hábitat disperso, onde cada família ou cada “fogo”
466

 isolava-se em 

meio à parcela de terra cultivada. Este tipo de povoamento descontínuo e 

disperso correspondeu à fase de desbravamento e exploração inicial do solo 

[...] Os sitiantes não se implantam profundamente numa área, mesmo 

quando proprietários [...] mudam constantemente a localização da roça e da 

casa, e com a mesma facilidade partem de uma região para outra [...] 

dispersos em um território amplo e elástico. A mobilidade espacial fazia 

parte do modo de produção da agricultura itinerante e extensiva, 

estruturando modos de habitação tosca, vestuários sumários, alimentação 

deficiente, completadas com recursos da extração natural. Nesse complexo, 

a acumulação de capital era quase nula, numa economia escassamente 

monetarizada, refletindo-se em desarticulação das pequenas unidades 

econômicas e em precária circulação de mercadorias. Enfim, o conceito de 
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“Fogo” era a representação adotada pelos recenseadores para contabilizar as residências rurais. 
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propriedade do solo, embora presente e praticado, era tênue e pouco 

necessário; a terra não se constituía ainda em mercadoria e estava à 

disposição de quase todos. 

Dessa forma o que prevalecia não era uma mentalidade de valorização do 

desapego ao trabalho, da preguiça, da vadiagem ou de outros termos pejorativos, mas sim um 

sistema agrícola amplamente estabelecido e que desconhecia as noções de lucro, competição e 

rentabilidade. Era, em suma, uma economia de autoconsumo e subsistência, em que 

imperavam técnicas arcaicas, cuja produção estava essencialmente voltada ao consumo 

imediato dos mínimos vitais. A constante busca por novas clareiras cultiváveis em meio à 

vegetação nativa deixava para atrás um rastro composto por taperas abandonadas e capoeiras 

em regeneração, fazendo jus ao ditado de época, de que naqueles confins “Deus é grande, mas 

o mato é ainda maior”. 

12.1.2.1 A transição da Colônia ao Império e a internacionalização dos novos sertões 

No plano internacional, como já foi mencionado, a Guerra dos Sete Anos havia 

castigado bastante as colônias açucareiras antilhanas francesas e inglesas entre os anos de 

1759 e 1763, sobretudo Guadalupe, Martinica, São Vicente, Santa Lúcia e Granada. Pouco 

tempo depois, com a luta da Independência dos Estados Unidos, iniciada em 1776, foi cortado 

o fornecimento de gêneros alimentícios para as ilhas caribenhas, desencadeando-lhes uma 

crise imediata, com maior prejuízo para a Jamaica. Somente no quinquênio de 1780-1784, 

morreram de fome na ilha mais de 15 mil escravos (FRAGINALS, 1989). O terceiro grande 

estímulo internacional advindo em favor da agricultura comercial no interior paulista se deu 

com a Revolução Haitiana, iniciada em 1791, que excluiu a colônia francesa de Santo 

Domingo do comércio açucareiro, criando um recuo de 30 a 40% na oferta mundial da 

mercadoria e estimulando, assim, o surgimento dos contratos de fornecimento futuro 

(FRAGINALS, 1989; ABBOTT, 2010). Como já mencionado, nessaa época (1791) Santo 

Domingo produzia 79 mil toneladas de açúcar por safra, enquanto as capitanias do Brasil 

totalizavam somente 21 mil. Por fim, cumpre ressaltar o papel da abertura dos portos, 

notadamente o do Rio de Janeiro, ao comércio com a Inglaterra e demais nações amigas, a 

partir de 1810, que implicou grande estímulo ao comércio na região centro-sul do Brasil. 
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É extremamente difícil mensurar se foi principalmente devido aos fatores internos 

já mencionados, vinculados ao ciclo minerador e ao grande movimento de pessoas e 

mercadorias na cidade do Rio de Janeiro, ou se foi sobretudo graças à influência dos fatores 

internacionais recém-apresentados, mas o fato é que, aos poucos, foi se firmando no interior 

da capitania de São Paulo um modelo de agricultura voltado à exportação: a canavicultura. A 

esse período da história Caio Prado Júnior (1961) chamou de “Apogeu da Colônia” e 

“Renascimento da Agricultura”. 

A produção açucareira paulista, nesse contexto, foi analisada em quatro estudos 

clássicos, desenvolvidos por quatro eminentes historiadoras. São os seguintes trabalhos: 

Algumas notas sobre a lavoura do açúcar em São Paulo no período colonial, de Sueli Robles 

Reis de Queiroz (1967); Lavoura canavieira em São Paulo: expansão e declínio: 1765-1851, 

de Maria Thereza Schorer Petrone (1968); Crescimento demográfico e evolução agrária 

paulista: 1700-1836, de Maria Luiza Marcílio (1974) e O papel do agregado na região de Itu, 

1780-1830, de Eni de Samara Mesquita (1975). A leitura dessas obras é de fundamental 

importância para a compreensão das múltiplas facetas relativas ao advento, apogeu e declínio 

daquele que Ellis Jr. (1979, p. 77) chamou de “o pequeno ciclo do açúcar paulista”, 

perdurando entre 1760 e 1860. Ou melhor, daquela região que Petrone (1968, p. 24) definiu 

ter sido o “Quadrilátero do Açúcar”.
467

 

Dentro dessa região, Itu foi o primeiro local onde a produção de açúcar ganhou 

importância. Desde 1767 Morgado de Mateus já chamava a atenção para a importância de se 

enviar navios a Santos, para que fossem carregados com o açúcar ituano, uma das raras 

mercadorias fabricadas na capitania. Ellis Júnior (1979) coloca que este produto era ainda 

“exportado” por navegação fluvial para as vilas mineradoras de Mato Grosso, por rotas 

terrestres para Goiás e Minas Gerais e por cabotagem para os núcleos urbanos de Santa 

Catarina, São Pedro do Rio Grande do Sul e da desembocadura do rio da Prata. 

A Vila de Itu era, por antonomásia, o centro açucareiro da capitania, o que pode 

ser constatado pelo relato pitoresco do viajante Beyer (1992, p. 31-32), escrito em 1813: 
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Em referência ao “[...] quadrilátero formado por Sorocaba, Piracicaba, Mogi Guaçu e Jundiaí, área de 

eleição da cana-de-açúcar em São Paulo na segunda metade do século XVIII e na primeira do século XIX” 

(PETRONE, 1968, p. 41). 
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[...] antes de chegar à cidade de Itu, o terreno é cultivado e todos os campos 

são plantados com cana e ao pé de cada rio encontram-se engenhos e 

alambiques movidos por água. Os vales são cheios de gado [...] pelos 

arredores de Itu é impossível não notar que toda a gente da classe baixa 

tinha os dentes incisivos perdidos pelo uso constante da cana-de-açúcar, que 

chupam sem cessar e conservam na boca em pedaços de algumas polegadas. 

Quer em casa, quer fora dela, não a largam e é possível que esta também 

seja a causa de haver ali mais gente gorda do que em outros lugares. A 

classe superior gosta também de doce, pelo que recebeu a alcunha de “mel 

do tanque”, isto é, o melhor melado produzido na fabricação do açúcar. Os 

próprios bois e os burros também participam da mesma inclinação e 

encontram-se eles, tal qual seus condutores, mastigando cana. É um refresco 

para todos durante o calor. 

Itu foi, dessa forma, a área core da primeira região canavieira interiorana 

exportadora de açúcar do centro-sul da colônia, o que ocorreu por volta do último quartel do 

século XVIII. Em torno dessa vila teve início uma frente pioneira de expansão demográfica e 

agropecuária, tendo na canavicultura a principal atividade geradora de lucro. Nesse momento 

a agricultura itinerante de coivara, que Morgado de Mateus e o general Arouche tanto 

criticaram, começou a perder espaço no Oeste Paulista
468

 para uma atividade produtiva mais 

fixada ao solo, na qual a garantia da propriedade privada da terra tornou-se necessária a 

medida em que tinham início os primeiros grandes investimentos feitos nas extensas lavouras 

de cana. 

O cercamento das terras fez sua aparição na paisagem agrária da capitania 

nas terras da grande lavoura; com ele o proprietário punha o selo e os 

limites de seus domínios individuais. Com a cerca se deu outra mudança 

importante na paisagem: o aparecimento das casas, de material mais sólido, 

as sedes de fazendas, então feitas para durar numa sociedade mais fixada ao 

solo. Os toscos ranchos de sapé foram substituídos pela casa-grande de dois 

andares do proprietário e pelas casas rústicas dos escravos (MARCÍLIO, 

2000, p. 186) 
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Na virada do século XVIII para o XIX, a capitania de São Paulo podia ser subdividida entre o “litoral” e 

“serra acima”, de modo a se distinguirem as áreas colonizadas na faixa costeira das do planalto (PETRONE, 

1968). Outra possibilidade de regionalização, adotada inclusive pelos recenseamentos de época, 

diferenciava as terras do “Vale do Paraíba”, da “Região da Capital”, do “Oeste Paulista”, do “Caminho do 

Sul” e do “Litoral” (MARCÍLIO, 2000 e LUNA, COSTA e KLEIN, 2009). Neste segundo caso, é o Oeste 

Paulista que nos interessa. Essa zona abrangia as vilas de Itu, Campinas, Piracicaba, Jundiaí, Porto Feliz, 

Itupeva, Capivari, Mogi Mirim, Araraquara e Franca. 
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Na virada do século XVIII para o XIX intensificou-se enormemente os pedidos de 

doações de sesmarias na região ituana e em seus sertões, promovendo-se uma aceleração na 

ocupação do Oeste Paulista. Como se nota pela leitura de tais documentos, estes pedidos eram 

bastante imprecisos, muitas vezes demonstrando não haver por parte do suplicante 

conhecimento algum a respeito da área que solicitava. Conforme levantou Alberto Lemos 

(1972, p. 42 e 49), frequentemente, sequer em relação ao tamanho das terras solicitadas, tinha-

se clara ideia do que estava sendo concedido e, assim, uma sesmaria foi doada abrangendo 

“[...] um cordão de serra, que fica servindo de divisa à sesmaria daqueles campos que o 

suplicante pede, os quais terão, se tiverem, três léguas em quadra”. Outro caso foi a 

solicitação de terras no “[...] rio Jacaré, sertão de Araraquara, [de] uma légua de terreno de 

testada e três de fundo, ou vice-versa, como melhor conviesse [...] a doação tinha princípio 

num bebedouro de antas”; ou ainda um requerimento “[...] na mencionada paragem, fazendo 

testada e correndo o sertão ao vento, que melhor lhe convier”. Diversos outros trechos 

compilados por Lemos (1972), a partir da leitura das solicitações de doações de sesmarias 

ocorridas na primeira metade do século XIX no “Oeste Paulista” atestam para essa dubiedade 

das informações contidas nos documentos. Por exemplo, houve um peticionário que solicitou 

a doação de uma gleba que se estendia para “diante entre os ditos matos e morros [...] até 

perfazer a área”. Outro solicitou uma propriedade “incluindo-se na testada quaisquer voltas ou 

enseadas que tenha o dito rio [...] livres de lagoas, pântanos e sopais” (p. 108-129). 

Entre a declaração da Independência (1822) e a promulgação da Lei de Terras 

(1850) estendeu-se um período de praticamente três décadas em que não houve 

regulamentação jurídica sob a concessão de terras no Brasil. Somente com o Registro 

Paroquial, a partir de 1854, é que voltou a existir uma maneira legal de se registrar a 

propriedade fundiária. A partir dessa última data os ocupantes de terras e os possuidores de 

títulos de sesmarias tiveram que legitimar os seus direitos, o que se efetivou por meio de 

registro autodeclaratório junto à Igreja. Também nesse segundo momento de registro 

fundiário, a documentação seguia essencialmente confusa e inexata. Como levantaram 

Bacellar e Brioschi (1999, p. 95), no interior da Província de São Paulo os títulos baseavam-se 

em demarcações das propriedades que tinham por base informações ambíguas, tais como “[...] 

abrange tudo que verte para o Ribeirão Preto” ou “[...] tendo princípio a sua divisa em uma 

peroba seca, que se acha na beira do córrego, da Capoeira do Mangueiro desta em rumo a um 
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pau de paineira, marcado, que se acha na beira do caminho velho, que vai para o João 

Lourencinho, e desta a esquerda, pelo espigão”. 

Igualmente imprecisos eram os documentos de compras de terras. O original lido 

e transcrito por Carlota Pereira Queiróz (1965, p. 25), referente à aquisição de uma terra em 

Jundiaí, no ano de 1787, indica que a posse vendida localizava-se dentro da sesmaria da 

compradora, tendo sido feito o pagamento em espécie e constando a assinatura do vendedor 

apenas com um sinal de cruz: 

Digo eu, Joaquim Gomes Moreira, que vendi uma posse a Sra. D. Anna 

Joaquina em preço de oito mil réis, cuja quantia recebi em um potro, ao 

fazer deste. Cuja posse de terras está dentro da sesmaria que a dita senhora 

tirou, para o que lhe passo todo o domínio e senhorio que tinha nelas e as 

pode possuir como suas que são e ficam sendo. E por não saber ler nem 

escrever, pedi e roguei a Teodoro António Filgueiras de Castro, este por 

mim fizesse, e como testemunha assinasse, e eu me assino com uma cruz, 

sinal de que uso. 

No caso acima citado, tudo leva a crer que o documento de compra tinha como 

finalidade principal legitimar, perante a lei, a propriedade da referida área, por parte da 

compradora. Pode-se supor ainda que o vendedor da área tenha tido então basicamente duas 

possibilidades: manter-se onde estava, agora como agregado ou rendeiro da nova proprietária; 

ou partir para outra terra, tornando-se um caboclo pioneiro. No caso da primeira hipótese, 

conforme elucidou Afonso de Escragnolle Taunay, 

 [...] o único recurso que ao pobre cabe, é pedir ao que possui léguas de 

terras a permissão de arrotear um pedaço de chão. Raramente lhe é recusada 

tal licença, mas como pode ser cassada de um momento para o outro, por 

capricho ou interesse, os que cultivam o terreno alheio e chamam-se 

agregados, só plantam grãos cuja colheita pode ser feita em poucos meses, 

tais como o milho e o feijão (apud SAMARA, 2005, p. 124).  

Nos casos em que eram concedidas permissões para que os agregados 

permanecessem nas terras do grande proprietário, estes poderiam tornar-se importantes peças 

no funcionamento das fazendas. Como aponta Eni de Mesquita Samara (2005, p. 96 e 134), os 

agregados poderiam conferir vantagens ao proprietário, desde que se colocassem “[...] em 

pontos isolados da fazenda, [o que] poderia, inclusive, assegurar a defesa daquelas terras para 
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o dono, já que lá estavam e plantavam seus mantimentos [...] [ou devido ao] alto preço do 

cativo, [sendo assim um] número de agregados utilizados como mão de obra de menor custo”. 

Ao optar por ficar, cabia-lhe ainda um segundo tipo de vassalagem ante o proprietário: 

permanecer como rendeiro, pagando com parte de sua produção pelo direito de permanecer na 

terra. Esse foi o caso de certos caboclos identificados por Queiróz (1965, p. 27), que “[...] por 

faculdade do dono da sesmaria, se achavam arranchados nas suas terras”, e comprometiam-se 

a pagar por tal favor dois frangos por ano, não podendo de forma alguma derrubar mata 

virgem nem pedir recompensa por benfeitorias que fizessem ou alegar sua posse - infrações 

que, caso cometidas, os levariam à imediata expulsão das terras. 

A instabilidade e a incerteza do “poder ficar” na terra frequentemente levavam o 

vendedor dos lotes à segunda hipótese, qual seja, a de abandonar definitivamente a terra 

partindo em direção a terrenos incultos e desabitados, onde poderiam derrubar a mata, abrir 

um novo roçado e construir um novo casebre. Essa apreciação é corroborada por Warren 

Dean (1977, p. 32), que concluiu serem os sertões um território povoado preferencialmente 

por aqueles que não tinham posse legal sobre a terra: “[...] era raro um ocupante primitivo 

escolher a alternativa de pedir para ficar na sesmaria como rendeiro. Sempre havia mais um 

trecho de floresta, de graça. O fluxo da população, rápido como era, processava-se sempre 

mais para o interior despovoado”. Esses caboclos e pequenos agricultores frequentemente não 

conseguiam se inserir na escala mercantil, e via de regra suas lavouras restringiam-se à 

seguinte descrição, comum à época: “o que planta, dá para o gasto”. Para Pierre Monbeig 

(1984, p. 121), esses “[...] eram os predecessores da vaga pioneira, repelidos por ela, mas 

abrindo-lhe passagem”. 

 Nesse contexto de “renascimento agrícola da colônia” (PRADO JR., 1961, p. 

60), estimulado pela nova política aduaneira, de viés liberal desde 1810, a cana-de-açúcar 

passou a ser cultivada em escala crescente no Oeste Paulista, fomentando na região um franco 

processo de frente pioneira. Diferentemente do Morgado de Mateus, o governador Bernardo 

José de Lorena (apud SAMARA, 2005, p. 70) escreveu, já em 1797, que 

[...] a agricultura acha-se em um progresso muito grande, de sorte que se 

pode dizer que acabou a preguiça de que geralmente era acusada a capitania 

de São Paulo. Só a vila de Itu faz mais de 50 mil arrobas de açúcar por ano 

e vai em aumento. Da freguesia de Ararytaquaba [Porto Feliz], da nova 
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povoação de Piracicaba, da vila de Sorocaba, da freguesia de Campinas, 

termo da vila de Jundiaí, sai presentemente muito açúcar. 

Ferlini (2010, p. 184) traz interessantes dados referentes às exportações de açúcar 

do Brasil feitas em 1798. Estas provinham, sobretudo, do Rio de Janeiro (801 mil arrobas), 

Bahia (434 mil) e Pernambuco (343 mil), cabendo a São Paulo uma participação já não mais 

desprezível como outrora (82 mil).
469

 Prado Jr. (1961, p. 58) coloca que “[...] São Paulo já 

figurará no final do séc. XVIII como exportador de açúcar, embora modestamente com suas 

1.000 caixas anuais, que vêm depois das 20.000 da Bahia, 14.000 de Pernambuco e 9.000 do 

Rio de Janeiro”. Apesar de os dados desses dois autores serem bastante discrepantes, 

sobretudo no que diz respeito ao Rio de Janeiro, ambos atestam para o surgimento de São 

Paulo como quarta principal capitania em termos de exportação açucareira. 

Grosso modo, no Oeste Paulista as terras mais próximas de Itu convertiam-se em 

canaviais, ao passo que as zonas mais remotas da província, tais como as serras de Botucatu e 

Franca, os campos de Araraquara e o sertão do rio Pardo, davam lugar às pastagens de criação 

de gado. Eram valorizadas as terras ocupadas pela agricultura de exportação e acelerava-se a 

tomada de terrenos até então tidos como “desconhecidos” e “despovoados”. Por todo o 

interior houve um surto de abertura de bairros, fazendas, pousos e capelas, alguns dos quais 

evoluindo posteriormente para a categoria de vilas e cidades.
470

 

Dois casos merecem um destaque especial: Piracicaba e Campinas. No primeiro 

quartel do século XIX essas duas vilas destacaram-se como as principais zonas de expansão 

da agricultura mercantil canavicultora estabelecida na capitania/província de São Paulo. A 

origem de Piracicaba deve-se a uma ordem emitida por Morgado de Mateus em 1770, para 

que se criasse uma rota terrestre entre a barra do rio Tietê com o Piracicaba e o Forte de Nossa 

Senhora dos Prazeres do Iguatemi, recém-construído na fronteira com o Paraguai. A 

recomendação era de que “[...] o Sítio da nova Povoação de Pirassicaba deve ser escolhido 

perto da Barra que faz o mesmo Rio no Tietê, procurando com todo cuidado que a Povoação 

seja fundada em parte muito acomodada a boa vivenda dos moradores [...] que possam 

aproveitar-se para vender os seus frutos” (apud VITTI; GUERRINI, 1975, p. 21). Tal tarefa 
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Esquece a autora de mencionar a unidade da medida, mas a partir da comparação com outros dados pode-se 

afirmar que se trate de arrobas. 
470 Cumpre lembrar que a exaustão da minas de ouro de Minas Gerais havia propiciado um movimento de 

“migração centrífuga” para fora das áreas mineradoras, estimulando a abertura de parte do sertão paulista. 
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foi outorgada a Antonio Correia Barbosa, um ituano fabricante de embarcações, morador em 

Porto Feliz e grande conhecedor das águas do Tietê, que em sua proposta pedia “menos que 

os mais”. Sua primeira missão foi estabelecer um povoado durável na barra do rio Piracicaba, 

a partir de onde retomaria uma velha picada que outrora ligava essa localidade ao Mato 

Grosso, mas que havia sido retomada pela vegetação nativa. Para tanto, Barbosa foi nomeado 

“capitão-povoador”. Como o local inicialmente indicado foi considerado por ele como 

insalubre, decidiu subir o rio Piracicaba até o salto de mesmo nome, onde já estavam 

estabelecidos alguns roceiros. O terreno escolhido era bem dotado de peixes e madeiras, e 

com o apoio de índios administrados, de vadios, de dispersos e de vagabundos, que para tal 

mandara reunir, o capitão-povoador fundou a povoação (VITTI e GUERRINI, 1975). Ainda 

segundo esses autores (1975, p. 24), os primeiros anos do novo povoado foram repletos de 

dificuldades, e as diminutas forças dos fregueses levou o Pároco a abandoná-los por mais de 

uma vez. 

Quando uma parte considerável do roteiro terrestre da antiga trilha já havia sido 

recuperada, chegou a notícia de que o Forte do Iguatemi fora destruído e que não se daria 

mais continuidade ao plano original. Entretanto, a fertilidade e a grande disponibilidade de 

terras no local onde fora feito o novo povoado, agora acessível pela estrada que o ligava a Itu, 

passando por uma localidade denominada Capivari, já tinham despertado o interesse de 

fazendeiros da região. Sobretudo o interesse dos senhores de engenho, que encontravam 

dificuldades em expandir suas lavouras em torno da antiga Vila de Itu (estabelecida 

pioneiramente em 1610) devido ao elevado preço que ali as terras alcançavam, assim como à 

crescente escassez de lenha para as fornalhas. Entre o final do século XVIII e o início do XIX 

o afluxo de grandes fazendeiros para Piracicaba foi intenso, e logo o açúcar havia se firmado 

como a principal mercadoria piracicabana, sendo dirigido essencialmente à exportação. Em 

1816 o povoado havia crescido e se firmado de tal maneira que o governador da capitania 

enviou uma carta ao rei, solicitando “a Sua Majestade a mercê de mandar erigir em vila a dita 

freguesia, suplicando ao mesmo tempo a mercê de a denominarem – Joanina – por derivação 

do augusto nome de Sua Majestade e em sua perpétua memória” (VITTI; GUERRINI, 1975, 

p. 43). Em 1822, menos de um mês antes da proclamação da independência do Brasil, 

chegava a aguardada mensagem de resposta: “Tendo aí concorrido nas casas de residência [...] 

as pessoas mais qualificadas da mesma freguesia e o povo dela [...] que se erija essa povoação 
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em vila, com a denominação de Vila Nova da Constituição”.
471

 Logo se demarcou uma praça 

com “quatro marcos de pau de peroba lavrada e no centro fincou-se o pelourinho, lavrado e 

oitavado de madeira de cabreúva grossa, e composto de quatro braços de ferro, com seus 

argolões” (VITTI; GUERRINI, 1975, p. 47). Estava elevada Piracicaba à condição de vila; 

uma vila essencialmente açucareira e inserida no pujante “Quadrilátero do Açúcar”. 

Talvez até mais importante do que o centro agrícola em que vinha se convertendo 

Piracicaba era o povoado de Campinas de Mato Grosso,
472

 florescente núcleo canavicultor 

estabelecido na estrada para Goiás, entre Jundiaí e Mogi-Mirim. Conforme o notável 

testemunho de época fornecido por Luis d’Alincourt (2006 [1818], p. 31-34), Campinas foi 

elevada à condição de vila em 1797 

[...] com o título [nome] de São Carlos, em comemoração do Augusto 

Nome da Rainha, a Senhora Dona Carlota Joaquina. Antes de ser vila, 

constava somente de nove moradas de casas, hoje chegam estas a mil [...] 

tem crescido consideravelmente em propriedades: o negócio é aí grande; a 

cada passo encontram-se armazéns de tudo quanto se precisa, algumas lojas 

de bebidas, e um bilhar; notam-se muitas casas acabadas de fresco, e outras 

a construir-se [...] As ruas de São Carlos são direitas, e de boa largura [e] 

são grandes as proporções que tem S. Carlos para ser uma vila opulenta; 

além da admirável posição, que ocupa, e da fertilidade do terreno; respira-se 

ali um ar puro, goza-se de um clima sadio, e de belas águas [...] A cadeia é 

um pequeno edifício velho, com grades de pau, e a Casa da Câmara é pouco 

melhor, uma grossa estaca de madeira toscamente lavrada, com a era [data] 

em que “foi ereta a vila”, forma o Pelourinho, que está no largo da matriz 

[...]. 

Os senhores de engenho compõem a classe principal da terra [...] O prin-

cipal senhor de engenho é o Coronel de Milícias Luís António, morador em 

São Paulo, homem ajudado pela fortuna de um modo espantoso, e que 

possui uma das mais sólidas casas do Brasil; só ele, em Campinas, tem 

dezesseis engenhos, um dos quais lhe rendeu, em 1817, nove contos de réis; 

a sua colheita anual não desce de trinta mil arrobas de açúcar [...] A 

escravatura forma o principal ramo de importação, depois o sal, ferro, aço, 

gado, e outros gêneros em menor quantidade. O açúcar faz o primeiro e 

mais considerável ramo de exportação, que monta a cem mil arrobas por 
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O nome “Constituição” foi dado em comemoração às conquistas obtidas pela revolução liberal de 1820, 

iniciada no Porto, que deram origem à primeira Constituição jurada portuguesa. Esta seria respeitada, no 

entanto, apenas até o ano de 1823. 
472

 
 

Campinas de Mato Grosso pode parecer, à primeira vista, um nome contraditório: afinal, refere-se a uma 

vegetação de campina ou de mato grosso? Entretanto, nos parece que a expressão “mato grosso” faz 

referência à alguma variedade de capim nativo, de macega, tais como o mimoso ou o jaraguá (relativamente 

menos fibrosos), ou o flecha e o navalha que, quando não queimados periodicamente, podiam até mesmo 

“[...] cortar a canela dos cavalos e ferir a língua dos ruminantes”, conforme relata Eduardo Diniz Junqueira 

(apud BACELLAR; BRIOSCHI, 1999, p. 62). 
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ano; a aguardente o segundo: abunda em milho, feijão, arroz, capados, e 

outros gêneros [...]. 

Todo o terreno de Campinas é ótimo para a plantação da cana; de maneira 

que há doze anos tem-se conhecido um aumento considerável na exportação 

do açúcar. O lugar chamado Anhumas tem a primazia entre os mais para a 

dita plantação; basta dizer-se que, há perto de sessenta anos que recebe a 

planta, sem que tenha sido preciso deixar-se o terreno em descanso, por se 

não conhecer o menor abatimento na produção: tal é a sua força! Tem o 

terreno todo de Campinas a grande vantagem de não ser minado pelas 

formigas, que são fatais às plantações em outros muitos lugares da 

província. Há no termo desta vila sessenta engenhos, contando os do fabrico 

de aguardente; quinze dos quais são movidos por água; e outros muitos se 

podem levantar [...] Apesar do grande número de arrobas de açúcar que se 

extraem de Campinas, a cultura deste fertilíssimo e delicioso país deve 

reputar-se nascente ainda; há léguas e léguas de terreno inteiramente 

coberto de mato virgem; e o mesmo se vê em muitas sesmarias, que deixam 

de ser cultivadas, pela falta de forças de seus donos. 

Em 1818, Saint-Hilaire (1940, p. 148) afirmou que o êxito do cultivo da cana em 

Campinas deveu-se, em partes, à quebra de um antigo paradigma:  

A cidade de Campinas deve sua origem ao fabrico de açúcar. Durante muito 

tempo acreditava-se que as terras pretas dos arredores de Itu eram as únicas, 

de toda essa parte da província, apropriadas à cultura da cana-de-açúcar; 

entretanto, apesar desse preconceito, algumas pessoas ensaiaram, em 1770, 

plantar essa gramínea nas terras vermelho-escuras do atual termo de 

Campinas. Completo êxito coroou esse ensaio, e o exemplo foi logo seguido 

por grande número de agricultores.  

Ainda que a ampliação da produção açucareira se desse quase exclusivamente de 

forma horizontal, via inserção de novas terras e novas fazendas no processo produtivo, 

também é possível notar algumas melhorias técnicas. Destacou-se no início do século XIX o 

advento da cana-caiana, de utensílios metálicos, das chaminés e do uso de arados. O cultivo 

da cana-caiana pode ser considerado a primeira melhoria genética ocorrida na canavicultura 

brasileira, tendo sido bastante rápida sua propagação. Essa foi pilhada do jardim botânico de 

Caiena, em 1809, numa espécie de retaliação às hostilidades sofridas por Portugal por parte da 

França Napoleônica (DEAN, 1989).
473

 Levada para Belém do Pará, menos de uma década 

depois já era encontrada em Campinas (D’ALINCOURT, 2006). Além disso, o 
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 A origem da cana-caiana de Caiena é a ilha Bourbon (Reunião), ficando difícil rastrear qual foi seu ponto 

de coleta no Extremo Oriente. 
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estabelecimento da Real Fábrica de Ferro de São João do Ipanema, mais conhecida como 

Fundição de Ipanema, no ano de 1810, localizada em Araçoiaba (Sorocaba), possibilitou a 

fabricação na capitania de melhores instrumentos agrícolas, assim como de moendas de ferro. 

Estas foram importantes evoluções técnicas para o quadro geral de precariedade e atraso 

experimento pela agricultura paulista da época. De acordo com Fernandes (1971, p. 106), 

“[...] até então, o grande aperfeiçoamento introduzido nos engenhos fora a invenção da 

moenda de três rolos verticais. Agora, chegava a vez das fornalhas. Surgia a chaminé na 

paisagem”. Como forma de aumentar a eficiência das caldeiras, e com isso reduzir o consumo 

de lenha, essa inovação possibilitou que, a partir da construção de uma única fornalha, 

localizada embaixo do tacho de bater (o que exigia maior calor), a alta temperatura passava 

sob os demais tachos. Assim, o caldo da cana ia se concentrando a partir dos tachos seguintes, 

em que se exigia uma temperatura menos elevada. Acrescente-se ainda o fato do governador 

Melo Castro e Mendonça (apud PETRONE, 1968), em 1802 e seguindo instruções diretas da 

Coroa, determinou que nas novas sesmarias doadas, para cada légua em quadra, seis braças 

também em quadra deveriam ser obrigatoriamente cultivadas com o auxílio de arados. Essa 

iniciativa, no entanto, teve pouca repercussão. Com relação à melhoria ocorrida no sistema de 

transportes, cumpre lembrar que além da abertura de novas vias pelo interior, também se 

processou o calçamento da íngreme estrada da Serra do Mar, promovida pelo governador 

Bernardo José de Lorena a partir de 1792. A criação de uma rede de pousos para alimentar as 

tropas e abrigar peões e açúcar em seu itinerário para Santos também foram obras 

fundamentais para impulsionar a lavoura canavieira no Quadrilátero do Açúcar, conforme 

apontam os trabalhos de Queiroz (1967) e Petrone (1968). 

Pouco antes da Proclamação da Independência, o principal senhor de engenho da 

Vila de Itu, de acordo com o “Tombamento dos Bens Rústicos” de 1818, consultado por 

Alfredo Ellis Jr. (1979), era o capitão António de Barros Penteado, pai dos futuros barões de 

Itu e Piracicaba, sogro do brigadeiro Luís António de Sousa Macedo e Queirós e do 

conselheiro Francisco de Paula Sousa e Melo. Possuía 100 escravos em sua fazenda “Campos 

Elíseos”. Sua mulher, D. Ângela Ribeiro de Siqueira Barros, era proprietária dos engenhos 

“Gramado” e “São João”, onde havia mais de uma centena de escravos. Seguiam-lhes, como 

maiores produtores de açúcar e proprietários de escravos, Antonio Leite de Sampaio (engenho 

“Santo Antonio”), com 76 escravos; o tenente Elias Antonio Pacheco (engenhos “Nossa 

Senhora do Rosário” e “Santa Quitéria”), com 70 escravos; Filipe de Campos Almeida 
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(“Monte Carmelo” e “Capivari”), com 65; e Inácio Xavier Pais de Campos (“Piraíba”), com 

60. Embora esses números referentes à força de trabalho sejam consideravelmente altos em 

Itu (média de 26 escravos por engenho, em 1818), representam de fato valores relativamente 

baixos quando comparados com os padrões das plantações brasileiras de outras capitanias, 

sobretudo os verificados no Nordeste Açucareiro. Na Bahia, então o centro mais avançado da 

produção açucareira no Brasil, os engenhos de açúcar possuíam, em média, 66 escravos por 

propriedade, entre 1816-1817 (LUNA; COSTA; KLEIN, 2009, p. 320). 

Quanto a Campinas, onde os engenhos eram em geral maiores e mais novos que 

os de Itu, Ellis Jr. (1979, p. 121) destaca, também em 1818, a participação de um eminente 

senhor de engenho: “[...] de todos estes plantadores de cana nenhum por sombra se podia 

comparar ao português coronel Luís António de Sousa Macedo e Queirós, dentro em breve 

brigadeiro, o homem mais rico da capitania de São Paulo, seu maior lavrador e um dos mais 

opulentos vassalos do Brasil Joanino”. Possuía então os seguintes engenhos no distrito 

campineiro: “Monjolinho”, com 60 escravos; “Tapera”, com 59; “Atibaia” e “Quilombo”, 

ambos com 40; “Taquaral”, com 37; “Santo Antonio”, com 30; e “Palmeira”, com 24. Ou 

seja, ao todo possuía sete engenhos e 290 escravos (média de 41 cativos por unidade 

produtiva). Seu irmão, também opulento, Francisco Antonio de Sousa, era senhor de “Boa 

Vista”, “Invernada” e “Morro Grande”, com um total de 112 escravos. Para Luna, Costa e 

Klein (2009, p. 391), o caso de Campinas merece ser realçado devido ao padrão de 

predominância dos grandes plantéis de escravos sobre os pequenos grupos, tendo em vista que 

cerca de 70% dos cativos pertenciam a indivíduos possuidores de mais de 20 escravos. Nessa 

vila, mais da metade dos cativos situavam-se em plantéis superiores a 40, sendo que apenas 

8,5% pertenciam aos que não ultrapassavam cinco escravos. Tal constatação é 

complementada pelos dados apresentados por Ferlini (2010), referentes a 1816. Nesse ano o 

maior engenho contava com 83 escravos e produzia 500 arrobas por safra, contrastando com o 

menor engenho, que contava com apenas um escravo e produzia somente 10 canadas
474

 de 

aguardente. 

Se até ter início o ciclo do açúcar o perfil demográfico no interior da capitania 

paulista caracterizava-se por sua população cabocla, relativamente miscigenada entre 

lusitanos e indígenas, cujo crescimento vegetativo se fizera lentamente ao longo de dois 
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Antiga medida de volume portuguesa, que equivalia a aproximadamente 1,5 litro. Ou seja, a produção de 10 

canadas corresponderia a cerca de 15 litros de aguardente. 
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séculos e meio, com o advento do “Quadrilátero do Açúcar” essa situação alterou-se 

substancialmente. Na virada do século XVIII para o XIX avolumou-se significativamente a 

participação dos escravos negros africanos em São Paulo, atrelados principalmente aos 

cultivos de exportação, notadamente ao da cana. Assim, entre 1804 e 1829 a média de 

escravos possuídos por cada engenho produtor de açúcar da capitania/província quase 

duplicou, elevando-se de 16,5 para 31,4. Entre 1804 e 1836 o número total de negros também 

quase duplicou, saltando de 44 mil para 87 mil. Em 1804, 49% dos escravos de São Paulo 

estavam distribuídos entre o Oeste Paulista e o Vale do Paraíba; em 1836 essas duas áreas, 

respectivamente associadas aos cultivos de açúcar e café, respondiam pela localização de 90% 

dos escravos. Demograficamente tratava-se, em sua maioria absoluta, de homens de faixa 

etária entre 15 e 30 anos (LUNA; COSTA; KLEIN, 2009). Ainda de acordo com esses 

autores, em 1829 as principais vilas produtoras de açúcar do Oeste Paulista chegaram a ter 

mais de 50% de sua população formados por cativos, como eram os casos de Campinas, Itu e 

Porto Feliz. Já as vilas produtoras de aguardente localizadas no Vale do Paraíba, como 

Lorena, Mogi da Cruzes e Guaratinguetá, tinham taxas bem inferiores a essas. 

Cumpre não pensar, entretanto, que a produção de açúcar em São Paulo baseava-

se exclusivamente numa distinção simplista existente entre escravo, de um lado, e senhor do 

engenho, de outro. Conforme aponta Ferlini (2010, p. 27 e 213): 

Ligados aos engenhos, havia ainda os trabalhadores [livres e] 

especializados: mestres de açúcar, banqueiros, ajuda-banqueiros, 

purgadores, caixeiros, calafates, caldeireiros, tacheiros, carpinteiros, 

pedreiros etc. [...] [na produção de açúcar do Brasil colonial] o complexo 

padrão fundiário e social possibilitara a coexistência da grande exploração, 

de pequenos proprietários escravistas e de pequenos produtores não 

escravistas. A estrutura fundiária era muito mais complexa que a grande 

propriedade monocultora e escravista [... e] articulou-se num amplo quadro 

de relações com pequenos proprietários, arrendatários e posseiros que 

garantiam a elasticidade do sistema, o fornecimento de matéria-prima (no 

caso dos engenhos), o aprovisionamento de víveres e a defesa local. 

Especificamente em relação à produção de açúcar no interior paulista, Marcílio 

(2000, p. 107) observa que não se deveria  

Supor a constituição – na camada livre da população – de uma dicotomia 

social simplista: grandes proprietários de escravos e de terras e pequenos 
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roceiros sem terras, os primeiros voltados para o setor exportador e os 

últimos apenas para a subsistência familiar e pequeno comércio interno. 

[Com o advento da grande lavoura açucareira no Oeste Paulista] os 

lavradores pequenos e antigos roceiros começaram, então, a constituir suas 

pequenas plantações de cana: a categoria dos chamados “partidistas” 

[fornecedores] ou “plantadores de cana de partido” formou-se ao lado do 

grande engenho, aonde sua cana vinha ser moída. Esses partidistas, em sua 

grande maioria, eram proprietários de escravos, cujo número variava de um 

até mais de quarenta; eles não possuíam porém a maquinaria do engenho de 

canas. 

Como chama a atenção Samara (2005, p. 151), há ainda de se considerar o papel 

desempenhado pelo agregado na estrutura açucareira paulista, representando esse tipo social 

importante função na produção de gêneros alimentícios das grandes propriedades escravistas, 

que “[...] lá ocupavam uma pequena parcela da terra, levantavam uma casa de pau a pique ou 

taipa e plantavam mantimentos [...] incorporavam-se, portanto, às condições da economia 

agrícola colonial (monocultura latifundiária e escravocrata), embora estivessem em geral mais 

ligados à economia de subsistência”. Por fim, como salienta Ferlini (2010, p. 235-236), o 

estabelecimento da grande lavoura açucareira no Brasil  

[não visava obstruir] a pequena propriedade em si, mas de impedir a 

pequena propriedade desvinculada ao processo de produção hegemônico, 

dominado pelo capital mercantil. [Assim,] em torno do engenho articulava-

se uma miríade de pequenos produtores de cana, de lavradores de roça, 

moradores e agregados [e] a distribuição da propriedade da terra que nos 

acostumamos chamar latifúndio, mantinha o controle, através do engenho, 

de uma sociedade bem mais complexa e diversificada do que a relação 

senhores/escravos, reduzindo-a, porém, a essa polarazição. 

 

As vilas do açúcar paulista, notadamente Itu, Piracicaba e Campinas, abrigavam 

no período da Independência do Brasil algumas das mais eminentes autoridades da época, 

uma elite política cuja importância durante esse processo foi enorme. Basta citar três casos, os 

do Regente Feijó, Patriarca e Senador Vergueiro. 

Diogo Antonio Feijó, mais conhecido como o Regente Feijó, nasceu em São Paulo 

em 1784. Durante a juventude ordenou-se presbítero e se tornou padre, lecionando história, 

geografia, filosofia e francês. De acordo com Octavio Tarquínio de Sousa (1957), Feijó havia 

trocado sua cidade natal por Santana de Parnaíba e, posteriormente, Campinas (então São 

Carlos). Nesta última adquiriu uma chácara de 600 braças de testada por outras tantas de 
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fundo, onde passou a residir. Em 1816 apareceu no recenseamento de São Carlos como “[...] 

senhor de engenho, produzindo açúcar e aguardente, mantimentos para o gasto e possuindo 

treze escravos [...] Em 1817, de novo o recenseamento dá Feijó como senhor de engenho e em 

franca prosperidade: sua safra anda por volta de 200 alqueires de açúcar branco, 160 de 

açúcar redondo, 30 de mascavo, 10 canadas de aguardente” (SOUSA, 1957, p. 35). Ainda 

segundo o mesmo autor, em 1818 a safra do engenho de Feijó aumentou para 650 alqueires de 

açúcar e 80 canadas de aguardente, além dos mantimentos para o gasto da casa. Sua 

propriedade contabilizava, então, 15 escravos, aos que se somavam mais cinco agregados. 

Entretanto, nesse mesmo ano de grande progresso na lavoura, Feijó decidiu abandonar sua 

propriedade e mudou-se para Itu, onde passou a se dedicar somente ao ministério eclesiástico. 

Nessa vila passou a se envolver cada vez mais na política, sobretudo após a Revolução 

Liberal do Porto, ocorrida em 1820. A partir daí foi eleito duas vezes deputado e uma vez 

senador, tornando-se ministro da Justiça em 1833. Finalmente em 1835 tornou-se regente 

único do Brasil, assumindo, assim, a chefia do Poder Executivo do Império em função de 

Dom Pedro II ser ainda uma criança. 

Um dos maiores adversários políticos de Feijó foi outro paulista, José Bonifácio 

de Andrada e Silva, nascido em Santos no ano de 1763. Mais conhecido como o Patriarca 

pelo apoio dado ao príncipe regente Dom Pedro I durante o processo de Independência do 

Brasil, foi nomeado em 1831 tutor de Dom Pedro II e de seus irmãos. Ao morrer, deixou em 

seu testamento, “[...] na dita Província [de São Paulo], distrito de Piracicaba, uma parte num 

engenho de açúcar, com suas terras e benfeitorias, do qual meu irmão Martim Francisco 

Ribeiro d’Andrada é diretor e administrador”.
475

 

O terceiro exemplo que atesta a importância econômica e política do 

“Quadrilátero do Açúcar” é o de Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, mais conhecido como 

Senador Vergueiro. Em seu currículo consta ter participado do Governo Provisório da 

Província de São Paulo (em 1821), sido membro da Regência Trina Provisória (1831), 

Ministro da Fazenda (1832), Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império (1832) 

e Ministro da Justiça (1847), além de ter sido eleito para o Senado por 10 legislaturas 

consecutivas. Nasceu em Portugal em 1778, migrando para São Paulo em 1803. Segundo José 

Sebastião Witter (1982), tornou-se então inspetor particular das estradas do distrito de 
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Piracicaba, tomando, assim, maior contato com a proto-região açucareira paulista onde, em 

1807, adquiriu um engenho chamado Limoeiro. A partir de então passou a investir na 

aquisição de propriedades rurais, voltando-se, sobretudo, à rendosa produção de açúcar para a 

exportação. Em 1814 comprou a sesmaria “Monjolinho”, no sertão de Araraquara, onde 

iniciou a criação de gado, objetivando, entre outras finalidades, abastecer os engenhos do 

“Quadrilátero” com animais para as lides dessa indústria. A posse de duas terras lhe facultou 

elaborar e botar em prática um ambicioso plano para a criação de uma grande empresa 

agrária, tornando-se em 1816 sócio de seu patrício, o brigadeiro Luiz Antônio de Sousa. A 

criação da “Firma Vergueiro & Sousa” revelou-se um negócio bem-sucedido, no qual o 

brigadeiro financiava e Vergueiro realizava os planos de aquisição de terras e o 

estabelecimento dos canaviais. No mesmo ano de 1816 os sócios compram as fazendas 

Taquaral e Monte Alegre, esta segunda então pertencente ao vigário Amaral Gurgel, onde já 

funcionava um grande engenho. Em 1817 obtiveram mais duas sesmarias, a de “Morro 

Azul”,
476

 onde estabeleceram o engenho de Ibicaba, e uma outra, logo abandonada em função 

da existência de inúmeros posseiros nas terras. Por ocasião da morte do brigadeiro, em 1819, 

coube a Vergueiro dar continuidade às atividades até que, em 1825 a empresa foi dividida 

entre este e os herdeiros do falecido. Nos seus nove anos de existência, a parceria havia mais 

que duplicado o valor de seus bens, cabendo dessa partilha, ao futuro senador Vergueiro, a 

sesmaria “Morro Azul”, onde estavam a fazenda e o engenho de Ibicaba. Nela iniciou de 

forma pioneira o plantio de café no Oeste Paulista, ainda no ano de 1828. Em 1840 introduziu 

os primeiros colonos portugueses, numa nova proposta de trabalho agrícola alternativa à 

escravidão africana. Em 1846 chegam as primeiras famílias de alemães para trabalharem em 

suas terras. 

Esses três casos são bons indicadores da importância, em nível nacional, assumida 

pela região açucareira de São Paulo – assim como da situação de frente pioneira, 

expansionista, concentradora de terras e capital e essencialmente mercantil da agricultura 

paulista no primeiro quartel do século XIX. Após a Proclamação da Independência em 1822 a 

lavoura canavieira do Oeste Paulista acelerou-se ainda mais, mantendo-se em constante 

expansão e sendo a principal atividade econômica da província até a década de 1850, quando 

suas exportações foram suplantadas pelas de café. Era crescente a internacionalização do 
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açúcar paulista, conforme levantou Petrone (1968, p. 276-277) analisando a documentação de 

época: 

Em 1826, entraram em Santos 24 embarcações estrangeiras e 109 nacionais. 

Esse número de embarcações estrangeiras já mostra que Santos se estava 

transformando em porto internacional. Nesse ano, o total de açúcar 

exportado foi de 154.155 arrobas, sendo que o Rio de Janeiro
477

 recebeu 

somente 22.244 arrobas. Portos europeus, como Trieste, Gotenburgo, 

Antuérpia, Lisboa e o Porto, absorveram grande parte do açúcar exportado – 

67.739 arrobas. O maior importador [individual] do açúcar paulista foi o 

porto de Montevidéu: 26.190 arrobas. Outro porto sul-americano, 

Valparaíso, com uma importação de 7.024 arrobas, merece ser mencionado. 

Os da América do Norte, Boston e Nova York, receberam 18.958 arrobas 

[...] Em 1831, foram exportadas, ao todo, 511.881 arrobas, sendo que o Rio 

de Janeiro recebeu 115.244. Os portos sul-americanos, Montevidéu, Buenos 

Aires e Valparaíso, absorveram 173.579 arrobas, e os europeus 153.898. 

Nesse ano [...] Nova York importa 21.902 arrobas [...] Assim, pode-se ver 

quão importante era Santos como porto internacional. 

Gráfico 77: Exportação de açúcar em Santos, por destinação, em arrobas (1826). 

 

Como se pode notar no Mapa 84, no ano de 1846 a maior parte da produção 

paulista de açúcar se concentrava dentro do “Quadrilátero do Açúcar”, notadamente nas vilas 

de Campinas (203 mil arrobas exportadas por Santos naquele ano), Itu (142 mil), Capivari (78 
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Antes do porto de Santos alcançar seu pleno desenvolvimento, a cidade do Rio de Janeiro cumpria 

importante função não apenas como mercado consumidor mas também como centro de redistribuição do 
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mil) e Piracicaba (51 mil). Nesse momento, as vilas do Vale do Paraíba e do litoral já eram 

quase insignificantes em termos de exportação dessa mercadoria. 

Mapa 85: São Paulo: o “Quadrilátero do Açúcar” com suas principais vilas 

exportadoras de açúcar, em arrobas (1846). 

 

O mesmo mapa, porém levando em consideração uma segunda variável que 

ganhava importância naquele momento, qual seja, o café, nos revela algo interessante. Em seu 

roteiro de expansão, a rubiácea procedente das fazendas do Vale do Paraíba fluminense 

adentrara a província paulista, alcançando o “Oeste” da província. Conforme observou 

Monbeig (1984), a partir desse Oeste Pioneiro, em torno de Campinas, o café abriria novos 

“oestes”, expandindo-se sobre a vegetação nativa de São Paulo. Em 1846, já se podia notar 

sua firme presença em Campinas (que naquele ano foi o principal fabricante de açúcar e 

segundo maior produtor de café da província) e Limeira, ao passo que em Itu, Capivari e 

Piracicaba seu cultivo ainda era amplamente secundário em relação ao da cana. Essas três 

vilas citadas foram, mesmo durante o auge da economia cafeeira, zonas de resistência da 
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canavicultura diante da enorme expansão das lavouras de café: “Itu e Piracicaba, os vales do 

[rio] Tietê e do Piracicaba, portanto, eram, em meados do século passado, os redutos da cana-

de-açúcar” (PETRONE, 1968, p. 49). Foram, dessa forma, responsáveis pelo fornecimento de 

açúcar e aguardente agora não mais para o mercado internacional, mas sim para o regional, 

beneficiando-se do grande incremento demográfico que a imigração acarretou para São Paulo. 

Mapa 86: São Paulo: o “Quadrilátero do Açúcar”, a produção de açúcar em relação à 

do café, em arrobas (1846). 

 

  

É extremamente interessante observar que o ano em que mais se exportou 

açúcar (1846-1847), também deve ter coincidido com o momento em que 

foram plantados os [primeiros] grandes cafezais, cuja frutificação se 

verificará em 1850-1851, quando a exportação de café pelo porto de Santos 

superou a de açúcar (PETRONE, 1968, p. 224). 

Em conclusão, o primeiro ciclo do açúcar paulista caracterizou-se por algo até 

então inédito no Brasil, a interiorização da grande lavoura monocultora de exportação. Itu, 
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Campinas, Piracicaba e o “Quadrilátero do Açúcar” em geral tornaram-se a primeira região 

distante mais de 100 quilômetros da costa a exportar açúcar não somente no país, mas cremos 

que em todo o Hemisfério Ocidental. Dessa forma, Azevedo (1955, p. 33), que considerava 

ser a economia açucareira “[...] uma civilização do litoral”, demonstrou-se incorreto. Prado Jr. 

(1961, p. 60), refletindo sobre o assunto, concluiu que tal feito “[...] se assemelha a um 

paradoxo. Assistimos aí à inversão da regra geral [...] É no planalto que se localizará a 

principal região produtora de açúcar com que São Paulo começa sua restauração e progresso”. 

O fato é que este “Primeiro Oeste” do interior paulista estava ocupado, produzindo e 

exportando bens agrícolas. E, com isso, estava aberto o caminho para a futura formação da 

Macrorregião Canavieira do Centro-Sul do Brasil (MRCCSB). 

12.2  Os Engenhos Centrais e a primeiras Usinas de São Paulo (1875-1929) 

12.2.1 Os Engenhos Centrais no Terceiro Distrito (1875-1889) 

Com o advento e a primeira etapa de expansão da economia cafeeira na província 

de São Paulo (1830-1850), a atividade açucareira paulista migrou gradativamente para um 

plano secundário em termos de importância. A safra de 1846/47, quando foram exportadas 

597.551 arrobas de açúcar por Santos, representou o auge da produção paulista durante a fase 

do “Quadrilátero do Açúcar”: “De fato, notamos a nítida liderança do café sobre o açúcar na 

exportação santista a partir de meados da década de 1850” (ARAÚJO FILHO, 1969, p. 52-

53). Nessa época, parte considerável do capital acumulado na atividade açucareira 

concentrada no “Quadrilátero” foi aplicada na alavancagem da interiorização cafeicultora, 

sendo reinvestido dentro e, principalmente, fora dessa grande região canavieira. O estudo 

clássico de Monbeig (1984) é, nesse sentido, essencial para a compreensão da marcha 

expansionista tomada pelo cultivo do café desde então.
478
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Quanto ao “Quadrilátero”, pode-se dizer que este subdividiu-se em dois na 

segunda metade do século XIX: a porção oeste, mais dedicada ao açúcar, e a leste, mais 

voltada ao café. Na porção oeste a cana-de-açúcar continuou sendo o principal produto 

agrícola mesmo com o avanço do café (BRAY, 1989). Foram os casos das vilas, distritos, 

freguesias e povoados de Itu, Porto Feliz, Tietê, Capivari, Cabreúva, Rafard, Elias Fausto, Rio 

das Pedras e Mombuca. Já em sua parte leste, em torno de Campinas, a cafeicultura tornou-se 

amplamente predominante, como ocorreu em Amparo, Limeira, Indaiatuba e Monte Mor, 

entre outros. Piracicaba e Santa Bárbara mantiveram-se como importantes produtoras de 

ambos os cultivos: cana e café. Nesse momento a canavicultura ficou, de certa forma, 

espacialmente confinada, destinando-se a produção de açúcar e aguardente ao consumo local 

e regional. Já na década de 1860 foi necessário importar açúcar para a província (QUEDA, 

1972), que era proveniente do norte,
479

 sobretudo de Pernambuco e da região de Campos do 

Goytacazes, no norte fluminense. Em outras palavras, inverteu-se o fluxo comercial, deixando 

São Paulo de ser uma província exportadora de açúcar para se tornar importadora.  

Conforme mencionado no capítulo referente ao Caribe, a segunda metade do 

século XIX apresentou grandes dificuldades aos produtores de cana do mundo inteiro, em 

função principalmente do desenvolvimento do açúcar de beterraba na Europa. No Brasil tal 

situação se agravou a partir de 1850, quando ficou proibido o tráfico de escravos, tendo se 

tornado ainda mais complicada aos produtores durante os períodos depressivos da economia 

mundial ocorridos entre 1870 e 1890. No início dos anos 1880, conforme observou Roberta 

Barros Meira (2012), a Alemanha era o maior fabricante mundial de açúcar, com uma 

produção média em torno de 800 mil toneladas anuais. Seguiam-lhe Cuba (500 mil), Áustria-

Hungria (450 mil), França (400 mil) e Java (280 mil). O Brasil, onde Pernambuco e Bahia no 

Nordeste Açucareiro eram os dois maiores destaques, produzia em torno de 200 mil toneladas 

de açúcar por ano, sendo seu produto tido no mercado externo como de qualidade inferior e 

custo mais elevado. Em outras regiões do globo o investimento em novos processos 

produtivos derivados da Segunda Revolução Industrial estavam permitindo safras canavieiras 

muito mais proveitosas nas colônias açucareiras inglesas, francesas, holandesas e norte-

americanas ao redor dos trópicos. O advento dos engenhos centrais havia se mostrado a única 

maneira dessas áreas canavieiras se manterem competitivas frente ao grande desenvolvimento 

                                                           
479

 
 

Conforme elucida Gadiel Perruci (1978), o conceito de “Nordeste” não existia até a década de 1930.  



 

526 
 

verificado na produção beterrabeira. Com isso, cada vez mais o açúcar brasileiro perdia a 

colocação que tradicionalmente mantinha no mercado internacional. 

Conforme levantou Meira (2012, p. 67), algumas lideranças regionais nordestinas 

enxergavam como “[...] quase uma obrigação do Estado reerguer a indústria sacarina [...] [um] 

dever de honra [... defender] o mais antigo ramo da agricultura brasileira, e a que o Império deveu 

seus primeiros elementos de prosperidade”. Entre a elite política da época era forte a influência de 

ideias que defendiam a natural vocação agrícola do país. Diante da situação de crescente 

dificuldade, passaram os senhores de engenho do Nordeste Açucareiro a argumentar ser de 

primeira importância que o governo interviesse em auxílio dos produtores. Com relação à 

implantação das modernas fábricas de açúcar no país, o Jornal do Agricultor divulgou um artigo 

em que se arguia: “Nada temos a inventar, basta copiar. Pelo amor do nosso próprio, procuremos 

pelo menos fazer boas cópias” (apud MEIRA, 2012, p. 38). No mesmo contexto o Jornal do 

Commercio publicou uma interessante nota em defesa da implantação dos engenhos centrais no 

Brasil, com o apoio governamental: 

Nascidos na Martinica, propagaram-se em poucos anos por todas as 

Antilhas e pelos estados do sul da grande república americana. Fizeram e 

ainda estão fazendo maravilhas no Egito; desceram a África, às ilhas 

Bourbon, de França; foram à Ásia até Singapura; à Oceania até Java, até 

Sumatra, até Borneú; foram enfim a todo o país produtor de açúcar, menos 

ao Brasil (apud MEIRA, 2012, p. 38) 

Nessa conjuntura intensificou-se a pressão sob o governo imperial para que este 

estimulasse os produtores nacionais, sob influência sobretudo dos senhores de engenho do 

Nordeste Açucareiro, que dependiam da exportação para obterem lucro – mas também por 

parte dos fabricantes de insumos industriais ingleses e franceses, interessados em vender seus 

produtos. Após uma série de debates feitos na Câmara acerca da pertinência ou não da adoção 

de medidas em defesa aos produtores de açúcar, e de qual modelo de apoio seria o mais 

indicado, aprovou-se o Decreto 2.687, de 6 de novembro de 1875.
480

 Essa medida legal 

visava, originalmente, reduzir o atraso técnico da produção de açúcar brasileira, e com isso 

impulsionar suas vendas ao mercado internacional. Conhecida por sua intenção de promover 
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um regime de centralização da produção industrial do açúcar, a política de implantação dos 

engenhos centrais no Brasil estabelecida por essa lei tinha as seguintes prerrogativas:
481

 

 garantia de juro de 7% aos capitais investidos; 

 isenção de direitos de importação sobre as máquinas, instrumentos, trilhos e mais 

objetos destinados ao serviço da fábrica; 

 preferência para aquisição de terrenos devolutos por meio da política de preços 

mínimos, estabelecidos pela Lei 601, de 1850 (caso a companhia os distribuísse para 

imigrantes por ela “importados”); 

 direito de desapropriar terrenos de domínio particular e de usar madeiras existentes no 

município; 

 transporte gratuito nas estradas de ferro do Estado, por um período de 10 anos, de 

maquinismos e materiais que fossem necessários para as fábricas e as suas 

dependências; e 

 “privilégio de zona” num raio de 15 a 20 quilômetros em torno do empreendimento. 

Entre os condicionantes para as empresas interessadas poderem usufruir desses 

incentivos eram não possuir plantações próprias de cana; construir vias férreas para o 

transporte da matéria-prima e do produto final e empregar apenas mão de obra livre, o que, ao 

negar o trabalho cativo, conferia-lhe um aspecto progressista ainda maior para a época. 

Analisado de forma ampla, o Decreto 2.687 representava um estímulo semelhante ao 

concedido às empresas responsáveis pela implantação das primeiras ferrovias no Brasil, de 

modo a minimizar os riscos envolvidos nos pesados investimentos demandados, o que se 

realizava sobretudo por meio da garantia de juros e do estabelecimento da zona de 

privilégio.
482

 Visava-se impulsionar a formação de novas empresas que, a princípio, não 

teriam condições de investir na economia das regiões afetadas pela crise. Esse decreto 

reservou um aporte de 30 mil contos de réis fornecidos pelo governo imperial a título de 

capital garantido aos empreendimentos avaliados e aprovados por uma comissão. A 

distribuição deveria ser feita entre as províncias “[...] em que se cultiva a cana, segundo a 
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A garantia de juros sobre o capital imobilizado fazia com que, caso o empreendimento fosse deficitário, 
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semelhante num raio de até 20 quilômetros em torno da empresa já estabelecida. 
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importância relativa de cada uma neste gênero, demonstrada pela quantidade de açúcar 

exportado” (MEIRA, 2012, p. 51). Posteriormente, esse valor foi duplicado. Para a 

implementação do decreto o governo dividiu a área canavieira do país em três distritos 

distintos, pelos quais a administração dos recursos e a sua respectiva fiscalização se dariam. 

Foram esses o “1.º distrito”, que compreendia as províncias do Pará, Maranhão, Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco; o “2.º distrito”, abrangendo Sergipe, Alagoas, 

Espírito Santo e Bahia; e o “3.º distrito”, englobando Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais 

e o Município Neutro. Para as finalidades de nosso estudo, este último distrito é, portanto, o 

que mais interessa. 

Nas condições estabelecidas, a primeira fábrica a entrar em funcionamento no país 

foi o Engenho Central de Quissamã, considerado à época a “[...] empresa mais colossal desse 

gênero que existe no país e o ponto de partida da transformação da indústria açucareira do 

Brasil” (MEIRA, 2012, p. 76). Pouco depois, também na região norte fluminense de Campos 

dos Goytacazes, inaugurou-se o Engenho Central de Barcellos, em solenidade que contou 

com a presença do imperador Dom Pedro II. Conforme levantado pela autora, ainda em 1875 

a região campista chegou a ser descrita como “[...] a futura Guadalupe brasileira, por possuir 

vantagens como facilidade de fornecimento de canas, facilidade de exportação pelas vias 

férreas, possibilidade de alcançar um grande número de fazendas para suprir o engenho 

central e logo no primeiro ano fazer-se uma safra proporcional à importância dos 

maquinismos” (p. 93). 

Em São Paulo foi inaugurado o terceiro engenho central do Brasil, a Companhia 

Açucareira de Porto Feliz, inaugurada em 1878. Seus principais organizadores e acionistas 

eram, conforme indica Silvio Carlos Bray (1989), tanto agricultores (principalmente de cana, 

mas também de café e algodão) quanto profissionais liberais (um médico e um engenheiro). A 

maioria residia no próprio município do empreendimento, mas havia alguns de São Paulo, um 

de Campinas, um de Capivari e outro do Rio de Janeiro. Dentre os acionistas, constavam os 

Barões de Três Rios, de Porto Feliz e de Souza Queirós (este senador também), a Baronesa de 

Limeira e um alemão radicado em Porto Feliz, entre outros. Em 1881 teve origem o segundo 

engenho central de São Paulo, o de Piracicaba. Criado por iniciativa de agricultores da região, 

muitos dos quais dedicados às culturas de cana e café, entrou em funcionamento em 1883. 

Também em 1881 formou-se uma companhia para instalar o Engenho Central de Capivari, 
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sendo a iniciativa encabeçada por Júlio Henrique Rafard.
483

 Ao contrário dos dois anteriores 

(Porto Feliz e Piracicaba), que tinham sido construídos com maquinário francês (notadamente 

das firmas Fives-Lille, Derosne-Cail e Brissonneau Frères), o engenho central de Capivari foi 

montado com material inglês, tendo sido, inclusive, logo vendido a um grupo de investidores 

da Inglaterra. Ao lado do engenho foi erguida a bem estruturada “Villa Henrique Raffard”, 

sendo seus primeiros moradores imigrantes norte-americanos e, sobretudo, tiroleses (MEIRA, 

2007, p. 104-105). 

Em comum, esses três engenhos centrais pioneiros da província de São Paulo, o 

de Porto Feliz, o de Piracicaba e o de Capivari, localizavam-se todos na chamada região 

ituana e eram servidos pelas linhas férreas da Companhia Ituana de Estradas de Ferro, 

inaugurada em 1873. Estavam, portanto, inseridos na área outrora conhecida como o 

“Quadrilátero do Açúcar”, de modo que em nenhuma dessas localidades a canavicultura era 

algo propriamente inovador. O que se processava era a modernização e reconfiguração da 

atividade, que passou a ssumir ares industriais. 
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 Raffard nasceu em 1851 no Rio de Janeiro, onde seu pai, Eugênio Raffard, era cônsul suíço. 
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Mapa 87: Estado de São Paulo: região ituana-piracicabana (1875). 

 

Fonte: RATH, 1875. 

Somente o quarto (e último) engenho central estabelecido em São Paulo 

localizava-se fora dessa tradicional região canavieira, o de Lorena, na cidade homônima. Por 

iniciativa do Conde Moreira Lima e do Barão de Castro Lima, entre outros produtores 

regionais de cana e de café, os maquinários foram importados da França e estabeleceu-se a 

única grande fábrica de açúcar que jamais existiu no Vale do Paraíba. Esta era servida pela 

navegação a vapor e pelos trilhos da Ferrovia São Paulo-Rio de Janeiro. Conforme indica 

Bray (1989), os engenhos centrais paulistas se beneficiaram, em comparação aos das demais 

províncias, por uma maior oferta de mão de obra livre e de maior qualificação, extensa malha 

ferroviária preexistente e, principalmente, amplo, crescente e rico mercado consumidor local e 

regional, não dependendo, consequentemente, das exportações naquele momento de profunda 

crise no mercado açucareiro internacional.
484
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Desses quatro engenhos centrais, somente o de Capivari (agora usina Rafard, do grupo Raízen) continua 

ativo, após muitas modernizações. 
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Quanto a Minas Gerais, seu centro açucareiro gravitava em torno do município de 

Ponte Nova, zona com longa tradição no cultivo de cana desde o período colonial, quando se 

manufaturava ali aguardente, açúcar batido e rapadura. Nessa área foram estabelecidos os 

seguintes engenhos centrais: Uzina Anna Florência (em 1885, sendo a primeira fábrica 

moderna de açúcar mineira), o Engenho Central do Piranga (1887) e a Usina de Vau Açu 

(1888), todas implementadas a partir de capitais locais. 

Conforme salienta Perruci (1978), alguns empreendimentos vinculados aos 

engenhos centrais no Brasil foram liderados por capitalistas nacionais, mas uma boa parcela 

derivou da iniciativa de grupos estrangeiros, notadamente de ingleses. Foram os casos do The 

Sugar Factories of Brazil, The Nazareth Sugar Factory of Brazil e The North Brazilian Sugar 

Factories, todos em Pernambuco; do The Rio de Janeiro Central Sugar Factories e The 

London and Brazilian Sugar Factories, no Rio de Janeiro; e do The São Paulo Sugar Factory 

of Brazil, no território paulista.  

O interesse estrangeiro em produzir açúcar no Brasil poderia levar o país a uma 

condição semelhante à de Cuba, por exemplo, mas não foi isso que se passou. O resultado da 

implantação da maior parte dessas grandiosas fábricas de açúcar foi desastroso. Necessitando 

moer uma quantia mínima anual de cana para que lhe fossem garantidas as vantagens 

proporcionadas pela produção do açúcar em escala industrial, passaram os engenhos centrais a 

sofrer de crônica falta de matéria-prima para manterem-se em plena atividade. Isso porque os 

fazendeiros ou senhores de engenhos banguês de seu entorno tinham grande resistência em 

colaborar, só lhes vendendo suas safras quando os preços do açúcar estavam realmente ruins. 

Caso contrário, quando os preços estavam melhores, preferiam ativar suas velhas engenhocas 

e moer sua própria cana a vendê-la, fazendo seu próprio açúcar ou aguardente. Sendo o 

mercado interno pouco exigente, era-lhes frequentemente vantajoso seguir produzindo um 

açúcar de menor custo e qualidade inferior uma vez que este ainda tinha plena aceitação. 

Além disso, em muitos casos a oferta para a compra de cana, feita por parte das fábricas, 

envolvia valores pouco atraentes, o que não estimulava a conversão dos agricultores de seu 

entorno em fornecedores regulares da matéria-prima. Em suma, diante de um procedimento 

essencialmente inovador, sobretudo nas antigas áreas canavieiras, criou-se uma espécie de 

desconfiança mútua entre lavradores e industriais que, em vez de colaborarem na busca do 

lucro, pareciam mais sabotar uns aos outros. Além da falta de matéria-prima, a má instalação 

dos maquinismos e a falta de mão de obra qualificada voltada à assistência técnica também 
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podem ser citadas como impedimentos complementares ao sucesso dos engenhos centrais no 

país. 

Por fim, um outro elemento que condenou o intento de se estabelecer o regime de 

centralização industrial da produção açucareira deveu-se à ação de alguns indivíduos que 

atuaram de forma meramente especulativa. Conforme apontou Meira (2012, p. 65), “[...] a 

falta de idoneidade de alguns concessionários esterilizou as concessões de que se haviam 

premunido para especulação puramente mercantil, contando transferi-las a terceiros, que aptos 

a inspirar confiança e habilitados pelas suas relações comerciais, conseguissem levantar os 

capitais necessários”. Numa espécie de autocrítica, o ministro da Agricultura João Ferreira de 

Moura, em 1888 fez a seguinte reflexão acerca da política implantada pelo governo imperial 

em prol dos engenhos centrais, pouco antes dessa ser suprimida:  

Temos feito contratos onerosos ao Estado, e até aos concessionários, e por 

falta de conhecimento do serviço, legislado inconvenientemente. Caro 

temos pago a experiência de conceder engenhos centrais de alto valor a 

pessoas estranhas à lavoura, que só procuram lucro, sem preocupação de 

outra espécie. (apud MEIRA, 2012, p. 66). 

No caso paulista, não poderia ser outra a explicação dada aos projetos de 

construção de engenhos centrais aprovados e financiados em zonas completamente 

inadequadas ao cultivo canavieiro em larga escala, tais como as vilas de Cruzeiro e 

Guaratinguetá, no Vale do Paraíba; Iguape e Xiririca, no Vale do Ribeira; e Ubatuba e 

Bananal, no litoral norte. 

Em 1888 as províncias que mais tinham se beneficiado de financiamentos 

conferidos pelo governo imperial para a montagem de engenhos centrais tinham sido 

Pernambuco, que recebera 26% dos mais de 60 mil contos de réis alocados, Bahia (13%) e 

Rio de Janeiro (12%). São Paulo apareceria na sexta colocação, tendo seu empresariado se 

beneficiado de 7% dos recursos. Minas Gerais, o outro Estado que atualmente compõe a 

MRCCSB, recebeu apenas 2%, que foram investidos inteiramente na Zona da Mata 

mineira.
485

 Em contraste com as províncias do Norte, a reestruturação da indústria sacarina do 
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Em determinadas áreas de Minas Gerais, onde a ocupação do solo era antiga e a lavoura cafeeira já 

demonstrava sinais de perda de produtividade, colocava-se a possibilidade de os engenhos centrais 

cumprirem um papel de revalorização agrícola regional, cogitando-se “[...] a possibilidade de redirecionar 
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Sul foi essencialmente articulada em torno da produção açucareira voltada ao atendimento das 

demandas de seu próprio mercado regional, fosse em Minas Gerais, no Rio de Janeiro ou em 

São Paulo. 

Gráfico 78: Brasil: capital garantido pelo governo imperial por meio do Decreto 2.687, 

de 06.11.1875, em mil réis e participação sobre o total, por província, até o ano de 1888. 

 

Podendo ser interpretado como a principal medida tomada em prol da 

modernização açucareira em todo o período imperial, o sucesso do Decreto 2.687 de 1875 era 

extremamente questionável quando a República foi proclamada, em 1889. A partir de então 

foram gradualmente revogados tanto o decreto em si quando suas posteriores emendas. 

Terminado o curto e malogrado ciclo dos engenhos centrais no Brasil, eles tinham 

representado, no entanto, um importante marco de transição na lavoura canavieira nacional.  

Bray (1989, p. 66) conclui que com a implantação dos engenhos centrais “[...] 

ocorreu a Revolução Industrial Açucareira [e Alcooleira] no Brasil, isto é, introduziu-se a 

forma burguesa de se produzir o açúcar”. A partir da década de 1890, “[...] começava a 

dominar o espírito das usinas. Engenho central em breve, seria uma reminiscência. A usina 

viria a nascer, se alargar, crescer [...] possuidora de um espírito insatisfatório, transmutaria as 

feições das coisas, enveredando por plantios de canas e para a posse de terras e mais terras” 

(DÉ CARLI, 1942, p. 38-39). 

                                                                                                                                                                                     
os capitais antes aplicados nos cafezais [...] para a cana, menos exigente em relação à riqueza da terra do 

que o café” (MEIRA, 2012, p. 99). 
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12.2.2   As primeiras usinas de São Paulo: a República do Café com Leite, Adoçado (1889-

1929) 

O fim da escravidão, decretado em 13 de maio de 1888, e a proclamação da 

República, ocorrida em 15 de novembro de 1889, são os principais marcos de início do 

período a que estamos chamando de “República do Café com Leite, Adoçado”. Ou, como 

preferiu Caio Prado Júnior (1961), trata-se da “República Burguesa”; ou, ainda, como firmou-

se pelo jargão, a “República Velha”. 

Nesse período a história política do Brasil caracterizou-se pela ampla hegemonia 

dos Partidos Republicanos Paulista e Mineiro, os dois Estados onde a lavoura cafeeira era a 

principal atividade econômica e fonte de divisas, e que alternavam de maneira mais ou menos 

pacífica os candidatos eleitos à presidência do governo federal. Conforme observou 

Canabrava (in BRUNO, 1967 p. 36), “[...] seus líderes haviam compreendido a importância de 

ter o governo como instrumento de ação econômica; com a descentralização operada com o 

regime republicano, os grupos que dirigiam a empresa cafeeira se integraram mais 

estreitamente com a maquinária política-administrativa”. Dessa forma, ainda segundo a 

mesma autora, “[...] a economia cafeeira [...] havia transformado São Paulo na mais opulenta 

região do país, levando-o à liderança política no quadro nacional”. 

Mediante uma combinação entre incorporação de terras devolutas, derrubada de 

matas, abertura de fazendas, construção de ferrovias, criação de cidades e inserção de levas e 

mais levas de imigrantes, o Estado de São Paulo construiu uma poderosa economia 

agroexportadora baseada na cafeicultura. Tamanha era a especialização monoprodutiva nesse 

período que 98,3% do valor exportado por Santos em 1899 referiam-se ao café. Seus números 

são realmente impressionantes: o total de cafeeiros plantados no Estado passou de 690 

milhões em 1904-1905 para quase 1.250.000 em 1927-1928, mesmo sendo este um período 

de crises cíclicas de superprodução (CANABRAVA; in BRUNO, 1967, p. 37). “Sabe-se que 

a comercialização do café variou entre 50% e 72% do total dos produtos exportados 

nacionalmente entre final do século XIX e meados do século XX, e que somente o estado de 

São Paulo, durante a década de 1910, foi responsável pela metade do café cultivado no 

mundo” (CAMPOS, 2004, p. 32-33). 
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Uma vez mais é fundamental recorrermos à obra de Monbeig (1984) para 

entendermos os rumos tomados pela atividade cafeicultora no Estado de São Paulo, 

transpondo suas fronteiras por meio dos trilhos ferroviários que, em regra, convergiam em 

Jundiaí e daí rumavam para São Paulo e depois Santos, porto de entrada dos imigrantes e 

saída dos grãos de café. Por meio dos principais troncos ferroviários e de seus múltiplos 

ramais subsidiários São Paulo atraiu para seu centro de gravidade econômica muitas terras 

fronteiriças. Assim interligaram-se à capital paulista, por meio da atuação da Companhia 

Mogiana de Estradas de Ferro (CMEF), as regiões Sul de Minas, Triângulo Mineiro e Brasil 

Central, incluindo-se cidades como Uberaba (onde os trilhos chegaram em 1889), Uberlândia 

(1895), Ipameri (1913) e Anápolis (1935). A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB), a 

partir de Bauru, colocou em raio de influência econômica paulista o sul de Mato Grosso, que 

posteriormente se tornaria parte do estado do Mato Grosso do Sul, onde os trilhos alcançaram 

Campo Grande (em 1914), Maracaju (1944) e Ponta Porã (1952), entre outras cidades. O 

mesmo fez a Companhia Estrada de Ferro Sorocabana com o norte do Paraná, onde 

fazendeiros paulistas uniram-se ao capital inglês para abrir ao mundo aquela ubérrima região, 

tendo sido criada como empresa tributária a Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná, 

espécie de ramal que prolongou o raio de influência da Sorocabana a partir de Ourinhos para 

Jacarezinho (1930), Londrina (1935) e Maringá (1954), entre outras cidades pioneiras que 

estavam sendo fundadas naquele momento. 

Como salienta Odilon Nogueira de Mattos (1990), a construção de ferrovias criava 

eixos econômicos sub-regionais, relativamente isolados uns dos outros, tais como as zonas da 

mogiana, sorocabana, araraquarense, paulista, noroeste e ituana, entre outras menores. A 

malha ferroviária contribuía, dessa forma, para a criação de uma “[...] consciência regional 

[que] enraizara-se na consciência popular, advinda das ferrovias que serviam às distintas 

regiões: Alta Paulista, Alta Mogiana, Zona Araraquarense, Zona Sorocabana etc.” (MATTOS, 

1990, p. 148). Arriscamos dizer que as diferentes empresas ferroviárias criavam 

territorializações próprias, onde exerciam o monopólio virtual sobre o transporte de pessoas, 

informações e mercadorias. Com isso as usinas açucareiras paulistas tinham, a depender de 

qual linha ferroviária estivessem instaladas, um número maior ou menor de concorrentes, 

assim como um mercado relativamente “cativo” mais ou menos abrangente. Os principais 

troncos ferroviários lançavam ainda eixos tributários menores, formando as zonas de domínio 

geoeconômico, sendo a principal financiadora dessa expansão a própria lavoura do café. 
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Segundo Sampaio (2010), a dinâmica estabelecida pela “marcha do café” para o 

Oeste Paulista acarretou grandes alterações no padrão de ocupação territorial do Estado de 

São Paulo, assim como em seu perfil socioeconômico. O tripé ferrovia-colonato-terras 

devolutas ditou o ritmo de abertura e ocupação da fronteira agrícola, deslocando-se o centro 

gravitacional da lavoura cafeeira sucessivamente do Vale do Paraíba (±1830) para Campinas 

(±1860) e Ribeirão Preto (±1890). Apesar de se caracterizar como um período de predomínio 

da monocultura, o que frequentemente ocorria era a existência das “fazendas mistas”, em que 

se somavam as atividades cafeeiras, pecuárias, extrativistas de toras de madeira, de produção 

de gêneros alimentícios e, por vezes, de cana – fosse essa para a produção de açúcar, rapadura 

e aguardente ou como lavoura forrageira, voltada à alimentação animal. 

Diante dessa conjuntura regional surgiram, durante os anos 1890, as primeiras 

usinas de São Paulo. Importante salientar a diferença central entre o conceito de usina e o de 

engenho central. Na usina não há distinção obrigatória entre as atividades industrial e 

agrícola, referida frequentemente como uma forma de divisão racional do trabalho, tão 

característica do engenho central. Em outras palavras, a diferença essencial entre usina e 

engenho central era que a primeira, ou melhor, os usineiros, não tinham qualquer limitação 

legal para cultivar suas canas em terras próprias. Outra diferença básica é que após a 

Proclamação da República não houve mais para os usineiros os mesmos estímulos financeiros 

concedidos anteriormente pelo governo imperial aos proprietários de engenhos centrais.
486

 Em 

São Paulo a construção das primeiras usinas de açúcar deu-se sobretudo graças aos 

empréstimos bancários tomados por particulares, ou ao desvio de capitais da atividade 

cafeeira para a canavieira. Conforme Bray (1989, p. 81), “[...] a formação do complexo-

cafeeiro-capitalista foi fundamental para a expansão das usinas de açúcar em São Paulo”. 

Assim como o café, a cana também passou a ser cultivada por meio do colonato (SAMPAIO, 

2010b). No Nordeste Açucareiro, notadamente em Pernambuco, coube ao governo estadual, 

sobretudo nas gestões do Barão de Lucena (1890) e de Barbosa Lima (1892-1896) financiar a 

construção das primeiras usinas (EISENBERG, 1977; PERRUCI, 1978). 

Na década de 1890 foram fundadas cinco fábricas de açúcar e álcool em terras 

paulistas: Monte Alegre, em Piracicaba (1890); Freitas, em Araraquara (1890); Indaiá e 
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 Exceto para os de Pernambuco, já que o governador Barbosa Lima criou robustas linhas de fomento à 

conversão de engenhos banguês em usinas. 
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Cachoeira, em Franca (ambas em 1898); e Dumont, em São Simão (1899).
487

 Como se nota, 

durante o movimento expansionista usineiro verificado na última década do século XIX 

predominaram investimentos nas terras recém-colonizadas pelo café, sendo a única exceção a 

usina piracicabana, que foi, em verdade, derivada do processo de modernização de um antigo 

engenho existente desde a época do “Quadrilátero do Açúcar”. As demais fábricas foram 

todas montadas nas zonas de frente pioneira. As novas usinas surgiam, dessa forma, no 

epicentro da produção cafeeira, que no quinquênio 1900-1905 localizava-se, conforme indica 

Monbeig (1984, p. 170), entre 

Dois maciços desiguais, o de Ribeirão Preto e o de Araraquara, este menor 

[...] separados pelo vale do rio Moji-Guaçu. O maciço de Ribeirão Preto 

acha-se, por sua vez, dividido pelo rio Pardo, estendendo-se ao norte as 

plantações de Batatais, Jardinópolis e Nuporanga, enquanto ao sul 

concentravam-se os cafezais de Ribeirão Preto, Sertãozinho, São Simão, 

Cravinhos e Santa Rita do Passa Quatro, ou seja, um total de 110 milhões 

de cafeeiros, aos quais se pode juntar 7 milhões que havia em Franca e 1 

milhão em Ituverava. O maciço cafeicultor da margem esquerda do Moji-

Guaçu, desde São Carlos do Pinhal e Descalvado até Pirassununga, 

Bebedouro e Jaboticabal, passando por Araraquara, reunia um pouco menos 

de 100 milhões de cafeeiros. 

Com a virada para o século XX novas usinas foram construídas em São Paulo, 

novamente atreladas ao capital e à territorialização da atividade cafeicultora. São os casos da 

Usina da Barra, em Pirassununga (1901),
488

 da Usina Pimentel, em Jaboticabal (1903), da 

Usina Esther, em Cosmópolis (1905), do Engenho Central Schmidt, em Sertãozinho (1906, 

que, apesar do nome, na prática era uma usina), e da Usina Junqueira, em Igarapava (1910). 

Como se pode notar, nenhuma foi fundada na tradicional zona ituana-piracicabana, mas todas 

em novas áreas abertas pela cafeicultura. A usina Junqueira, localizada na margem esquerda 

do rio Grande, na divisa paulista com o Triângulo Mineiro, era a mais distante da capital, 

sendo seu território preferencial de atuação mercadológica aquela parcela do sertão mineiro, 

assim como o sul de Goiás. Conforme notaram Bray (1989) e Sampaio (2010), todas essas 

usinas estavam intimamente ligadas a investimentos feitos por grandes plantadores ou 

comissários de café. Além das referidas usinas fundadas, também na década de 1900, mais 

exatamente em 1907, os quatro engenhos centrais originalmente instalados em São Paulo, a 
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Dessas cinco usinas, somente a Freitas (agora renomeada para Tamoio, pertencente ao grupo Raízen) e a 

Dumont (agora Ibirá, arrendada ao grupo Pedra Agroindustrial) continuam ativas, após muitas 

modernizações. 
488

 
 

Cumpre não confundir com a Usina da Barra, de Barra Bonita, ainda em funcionamento. 
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saber, os de Piracicaba, Capivari (Rafard), Porto Feliz e Lorena foram reunidos todos sob a 

propriedade da empresa francesa Societé Française des Sucréries Brésiliennes. Nessa ocasião 

o transporte e a comercialização de seu açúcar ficaram a cargo exclusivo da companhia 

Dreyfus, que a partir de então recebeu o monopólio da venda do produto, recebendo ainda 

“[...] uma soma bastante importante como crédito destinado a facilitar a movimentação dos 

estoques” (PICARD, 1996, p. 43). 

 Nesse período o Estado de São Paulo era um grande importador de açúcar. 

Entre “[...] 1901 e 1902 São Paulo importou do Nordeste, pelo porto de Santos e pela estrada 

de Ferro Central do Brasil, um total de 866.655 sacas de açúcar, isto é, 43% do produto 

consumido no Estado [1.961.013 sacas]” (BRAY, 1989, p. 92). De acordo com o relatório do 

engenheiro J. Picard (1996 [1903], p. 42), 

As empresas [açucareiras] estabelecidas em São Paulo não eram capazes de 

atender a crescente procura por seu produto. Por volta da transição do 

século XIX para o XX, o consumo do Estado girava em torno de 900 mil 

sacos de 60 quilos/ano. [...] Ora, as quatro usinas das Sociedades [Societé 

Française des Sucrérie Brésiliennes], trabalhando a todo vapor, poderiam 

produzir 150 mil sacos. A estes pode-se acrescentar uns cinquenta mil 

produzidos pelas seguintes usinas situadas igualmente no Estado: Usina 

Santos-Dumont, Estação da Glória [London], 25 mil sacos; Usina de Monte 

Alegre, 15 mil sacos; Usina Franca de Augusto Ramos [Indaiá], 6 mil 

sacos; Usina Fortaleza [Freitas], 3 mil. Com o resto produzido por pequenos 

fazendeiros dispersos aqui e aí, chega-se ao total de 200.000 sacos, que o 

Estado deve estar produzindo atualmente. O restante precisa ser importado 

das regiões de Campos [região Norte Fluminense] e de Pernambuco 

[Nordeste Açucareiro]. 

Ainda que os dados apresentados por Bray – baseados num relatório da Secretaria 

da Agricultura do Estado de São Paulo, datado de 1903 – e os colocados por Picard, referentes 

ao mesmo ano, sejam discrepantes, a conclusão é a mesma: o déficit açucareiro em São Paulo 

era enorme no iníco da década de 1900. 

 

12.2.3 O Mercado Mundial do Açúcar (MMA) num longo período depressivo 

da economia-mundo (1871-1910) 
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Na conjuntura internacional a participação do açúcar de beterraba europeu havia 

se tornado hegemônico no mercado, sendo a exportação europeia crescente para todos os 

demais continentes do mundo. A Alemanha, cuja produção havia quase decuplicado entre 

1871 e 1910, era a maior produtora e exportadora de açúcar do mundo. Com relação à 

produção de açúcar de cana, Cuba e Java dividiam em 1910 o posto de principais produtores e 

exportadores mundiais. Enquanto áreas como a Louisiana, Havaí, Filipinas, Queensland e 

Natal ampliavam vertiginosamente suas lavouras, no Brasil passava-se o oposto. Na A 

Estação Experimental do Oeste de Java – “Proofstation Oest Java” (POJ),  em Java, no ano 

de 1887 o pesquisador Soltweld realizou o primeiro cruzamento laboratorial entre duas 

variedades de cana, a Glagah e a Loethers, obtendo sementes férteis (seedlings) da Glagah. 

Ficou demonstrado empiricamente a viabilidade do melhoramento genético da cana-de-

açúcar, por intermédio de cruzamentos controlados. Apenas dois anos mais tarde, em 1889, 

Harrison & Bowell também obtiveram seedlings de sementes originárias de cruzamentos na 

Estação Experimental Agrícola de Barbados. Criavam-se os primeiros programas de 

melhoramento genético da cana do mundo realizados sob moldes modernos e industriais, o 

que aumentou ainda mais a diferença existente entre os países mais avançados em termos de 

produção canavieira e os mais atrasados.  

Devido à sua produção antiquada, e por ter sofrido um duro baque com a abolição 

da escravidão, a produção açucareira brasileira vinha diminuindo desde a Proclamação da 

República (1889). No mercado internacional o açúcar brasileiro não tinha mais espaço, sequer 

nos países vizinhos do Cone-Sul, tais como Argentina, Uruguai e Chile, tradicionais 

compradores. Tamanha era a crise nacional que até as antigas e exíguas colônias francesas de 

Martinica e Guadalupe produziram mais açúcar que o Brasil em 1910. Como se pode notar 

pela análise da Tabela 26, o Brasil era então o país mais decadente entre os principais 

produtores mundiais de açúcar. 
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Tabela 26: Mundo: produção de açúcar, por país/região, por tipo, em toneladas  

(1871-1910).  

 

A falta de competitividade do produto brasileiro na escala mundial era patente, 

sendo sua retirada da comercialização internacional (processo iniciado com a expulsão dos 

holandeses do Nordeste Açucareiro em 1654) cada vez mais aguda. O principal exportador de 

açúcar do Brasil era o Estado de Pernambuco, que no esforço de não se tornar uma região 

açucareira extinta em função das novas forças de mercado existentes no MMA, investiu 

pesadamente na conversão de antigos engenhos em modernas usinas (EISENBERG, 1977). 

Gráfico 79: Brasil: exportação de açúcar, em toneladas (1871-1910). 
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Excluída do comércio externo, a produção brasileira de açúcar tinha de encontrar 

colocação nas próprias fronteiras nacionais e, nesse sentido, São Paulo era o principal 

mercado consumidor em ascensão. Sua demanda por açúcar aumentava na medida de seu 

vertiginoso crescimento populacional e econômico. 

Tabela 27: Estado de São Paulo: evolução demográfica, (1890, 1900 e 1920). 

 

Fonte: Recenseamentos Populacionais. 

Aos usineiros do Norte, notadamente aos pernambucanos, o aumento demográfico 

no Sul passou a ser encarado como literalmente “a salvação da lavoura”. Assim, o processo de 

modernização da atividade açucareira nordestina, feita por meio da introdução dos engenhos 

centrais e posteriormente também das usinas, não obteve logro em seu intuito original 

(reinserí-la no mercado externo), mas acabou permitindo o redirecionamento de suas vendas, 

agora com maior poder de competitividade, para o próprio mercado interno do país. 

Também no próprio Estado de São Paulo tal expansão populacional passou a ser 

vista pelos capitalistas do café como mais uma oportunidade de negócio. Diante da situação 

de subatendimento da demanda estadual, mantiveram-se os investimentos em novas usinas, 

voltadas a satisfazer o promissor mercado. Assim, “[...] ao mesmo tempo, quanto mais os 

cafezais se expandiam em São Paulo, mais prosperava a lavoura canavieira, as engenhocas e 

as usinas de açúcar” (BRAY, 1989, p. 3-4). Desse modo, assim como o café “marchava” pela 

hinterlândia paulista, também a cana o fez, seguindo-o de perto. Nesse momento, era em 

grande parte à atividade cafeeira que a cana devia tanto seu capital quanto seu mercado 

consumidor. Diante dessa fabulosa possibilidade de negócio, a área ocupada pelos canaviais 

cresceu apresentando taxas de expansão superiores às do café entre 1895 e 1915. No entanto, 

sua proporção, em área total, ainda era bastante reduzida quando comparada à do produto 

hegemônico. 
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Gráfico 80: Estado de São Paulo: área total (ha) e relativa (%) das lavouras de café e de 

cana (1894/1895, 1904/1905 e 1914/1915). 

 

Fonte: DÉ CARLI, 1943, p. 73. 

Como exemplos elucidativos desse processo expansionista canavieiro associado à 

diversificação de capitais provenientes da atividade cafeeira, destacam-se dois – que não 

foram os únicos, mas talvez sejam os mais emblemáticos: Henrique Dumont e Francisco 

Schmidt, respectivamente tidos como 1º e 2º “Reis do Café”. Quanto a Dumont, sabe-se, 

resumidamente, que, “[...] após ter sido, na década de 1880, o maior fazendeiro de café de 

Ribeirão Preto e vendido a Companhia Agrícola Dumont no início da década de 1890, o 

mesmo comprou a fazenda Amália, idealizou e fundou a agroindústria açucareira London,
489

 

nos últimos anos do século XIX, no município de São Simão” (BRAY, 1989, p. 129). Em 

relação a Schmidt, sabe-se que seu envolvimento  

[...] nos negócios da industrialização de açúcar em São Paulo foi muito 

significativo. Além de comprar a usina Cachoeira em Franca [construída 

havia apenas sete anos], em 1903, fundou a usina Schmidt, em 1906, no 

município de Sertãozinho, como também montou engenhoca na fazenda 

São Miguel. Na fazenda Monte Alegre,
490

 sua primeira propriedade de 

Ribeirão Preto, possuía dois engenhos [...] Em 1920 o Cel. Schmidt 

adquiriu juntamente com o Conde Francisco Matarazzo e a Cia. Mecânica e 

Imp. de São Paulo, a usina London, da família Henrique Dumont e também 
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Após sua venda, feita para Matarazzo e Schmidt em 1920, passou a denominar-se “Usina Amália”. 

Atualmente, está arrendada ao grupo Pedra Agroindustrial S.A. e chama-se “Usina Ibirá”. 
490

 Atualmente esta fazenda abriga o campus universitário da USP de Ribeirão Preto. 
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nessa época fundou a usina Albertina em Sertãozinho (BRAY, 1989, p. 

129). 

Neste contexto, entre 1910 e 1929 surgiram mais 11 novas usinas no Estado de 

São Paulo, oito das quais fruto de investimentos realizados por grandes cafeicultores. 

Somente as usinas Cillos, Barbacena e São Vicente foram fundadas pelo trabalho árduo e 

pioneiro de imigrantes italianos, membros das famílias Cillos, Bighetti, Biagi e Marchesi. 

Estes vieram ao país para trabalhar na lavoura de café, amealharam capital e conseguiram 

adentrar precocemente no promissor mercado açucareiro paulista. Após a crise de 1929 tal 

empreita sucesso se difundiria mais intensamente entre os imigrantes italianos. As outras oito 

usinas foram fundadas por cafeicultores bastante capitalizados. De maneira geral, pode-se 

afirmar que nos momentos de alta lucratividade do café capitais eram “desviados” para 

fomentar essa atividade “paralela” e de crescente importância. Já nos momentos de 

superprodução e crise da cafeicultura, a atividade açucareira era a garantia de um prejuízo 

menor. Em suma, para esses capitalistas agrários a renda da cafeicultura derivava 

essencialmente da exportação, enquanto a da canavicultura provinha da demanda estadual 

interna, crescente e ainda subatendida. Os imigrantes também aproveitavam os momentos de 

crise da cafeicultura para deixar de ser colonos, adquirindo pequenas parcelas de terras 

próprias, muitos dos quais dedicando-se ao cultivo da cana, fabricação de açúcar artesanal e, 

sobretudo, de aguardente. 

Assim, antes da crise de 1929 foram estabelecidas em São Paulo as usinas Santa 

Bárbara e Cillos (ambas em Santa Bárbara d’Oeste); Albertina e Barbacena (em Sertãozinho); 

Gurupiá, Santo Antonio e Itaquerê (as três nas proximidades de Araraquara); Guatapará (em 

Ribeirão Preto); Vassununga (em Santa Rita do Passa Quatro); Itaiquara (em Tapiratiba, entre 

Caconde e Guaxupé), e Miranda (entre Pairajuí e Lins, então uma das zonas mais novas do 

processo de expansão da cafeicultura paulista).
491

 Desses 11 novos empreendimentos, quatro 

localizavam-se na região de Ribeirão Preto, três no entrono de Araraquara, dois na antiga 

zona piracicabana, um no ramal da Mogiana (que se dirigia ao Sul de Minas) e outro no 

planalto ocidental paulista, em pleno “Novo Oeste”, que se abria aos trilhos da Noroeste e por 

conseguinte à ocupação agropecuária de cunho capitalista. 
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Dessas, apenas três estão em funcionamento atualmente: Itaquerê (atual Santa Fé), Vassununga (Santa Rita, 

do grupo Diné) e Itaiquara. 
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Nesse momento Piracicaba era indiscutivelmente a primeira região do Estado em 

termos de importância absoluta no cultivo canavieiro. Ribeirão Preto firmava-se como a 

segunda região açucareira, tendo como seu epicentro o município de Sertãozinho. A descrição 

feita décadas antes por Martinho Prado Júnior (1944 [18--?]), referente ao potencial dessa 

região ao cultivo do café, sobretudo em função da existência de suas terras roxas, passaria a 

ser válida também para a canavicultura: “[...] não há na província de São Paulo município 

algum cuja importância possa aproximar-se à de Ribeirão Preto. Campinas, Limeira, Rio 

Claro, Araras, Descalvado, Casa Branca etc., tudo é pequeno, rachítico, insignificante, diante 

desse incomparável colosso”. Araraquara despontava como terceira região, ainda que de 

caráter bem mais discreto e incipiente. Conforme atesta o Mapa 87, em 1927 o Estado paulista 

tinha 19 usinas em atividade. 

Mapa 88: Estado de São Paulo: produção de açúcar por usina, em 1927. 

 

Fonte: VIZIOLI, 1927. 

Além das usinas referidas, ampliavam-se no Estado também as engenhocas de 

açúcar (dos tipos redondo, batido ou mascavo) e de aguardente, em plena profusão, em maior 

ou menor intensidade, em todos os municípios cafeeiros de São Paulo (BRAY, 1989; 
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SAMPAIO, 2010). Até o início da década de 1920, esses pequenos engenhos seriam os 

principais responsáveis pela produção paulista de açúcar, respondendo por 54% da produção. 

Em 1929 esta já não seria mais a realidade, sendo feitos pelo processo industrial/usineiro 84% 

do açúcar estadual (RAMOS, 1999). Outro aspecto importante a ser mencionado sobre a 

produção e o consumo de açúcar em São Paulo antes da crise do final da década diz respeito 

ao estabelecimento de uma grande indústria refinadora de açúcar, a União, de propriedade do 

italiano Pedro Morganti. 

Diante do grande aumento de produção açucareira em processo no Estado de São 

Paulo o seu abastecimento feito por parte dos produtores do Norte ficou então ameaçada. Com 

a Primeira Guerra Mundial os nordestinos tinham investido na expansão de sua produção, 

partindo do princípio de que o desmantelado parque produtivo europeu demoraria a se 

restaurar e, assim, teriam a possibilidade de voltar a atuar no mercado internacional 

(SZMRECSÁNYI, 1979). Entretanto essa demora projetada não ocorreu, e já na primeira 

metade dos anos 1920 a produção açucareira da Europa havia se recuperado. Assim, após uma 

reinserção transitória, novamente os usineiros do Nordeste Açucareiro do Brasil perderam o 

acesso ao mercado externo - sobretudo os de Pernambuco, que à época detinham a maior 

parcela da produção entre todos os Estados do país. O que evitou-lhes, naquele momento, uma 

crise ainda maior, foi a brusca redução da produção paulista, ocorrida em função da infestação 

generalizada dos canaviais de São Paulo pela doença do mosaico (OLIVER, 2001). 

Entretanto, os investimentos feitos na renovação do canavial paulista, tendo por base a 

importação de variedades de cana POJ, trazidas da estação experimental de Java, muito mais 

produtivas que as convencionalmente cultivadas, fez com que, ao superar a doença, se 

verificasse em todo o Estado um grande aumento de produção e produtividade. No Gráfico 81 

pode-se notar o movimento de declínio seguido pela grande ampliação produtiva verificada 

nos canaviais paulistas ao longo dos anos 1920. 
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Gráfico 81: São Paulo: produção de açúcar, em sacos de 60 kg (1909-1929). 

 

12.3 Getúlio Vargas, o Instituto do Açúcar e do Álcool e o papel do açúcar no novo Pacto 

Federativo do Brasil (1930-1945) 

A virada para a década de 1930 deu início a uma nova fase da atividade açucareira no 

país, marcada por forte intervencionismo estatal no setor. A ascensão de Getúlio Vargas (GV) ao 

poder, por meio de um Golpe de Estado, e a criação do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) 

pouco tempo depois inauguram este novo período. Por décadas o IAA polarizaria uma intensa 

disputa política no delineamento das principais medidas balizadoras do desenvolvimento da 

cultura canavieira no país, opondo frequentemente os interesses antagônicos de suas duas 

Macrorregiões Açucareiras Mundiais: o Nordeste e a MRCCSB. 

 

12.3.1  A crise açucareira mundial e a contenção da produção no Brasil (1929-1937) 

A crise econômica mundial de 1929 trouxe consigo o fenômeno global da 

superprodução açucareira (ou da ausência de demanda), o que levou a mercadoria a enfrentar uma 

situação em que o preço de venda encontrava-se invariavelmente abaixo do custo de fabricação. 

Essa foi uma realidade mundial, e o Brasil não foi exceção. Deflagrada a grande crise, surgiu uma 

importante obra sobre a temática, publicada pelo economista norte-americano O. W. Willcox 

(1941 [1936]). Esta tornou-se uma espécie de cartilha para a economia açucareira dirigida. 

Intitulado Can industry govern itself e traduzido como A economia dirigida na indústria 
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açucareira, o estudo foi utilizado no Brasil para legitimar o processo de limitação da produção 

açucareira. 

Na obra, Willcox (1941), um economista teórico, defende como melhor maneira para 

se contornar a dificuldade emergida o estabelecimento de uma “economia social construtiva” (p. 

21) tendo por base a “filosofia ativa do contingenciamento” (p. 13). Para ele, esta seria a única 

maneira objetiva de deter uma indústria à beira da autodestruição desencadeada pelo “dilúvio da 

própria abundância” (p. 8). Segundo o autor, 

[...] na sua forma mais simples, o contingenciamento não é mais que o 

congelamento do status quo, recebendo cada homem a confirmação da 

posse do que já tem [...] Assim, a criação de novas unidades supérfluas de 

riqueza, num mercado supersaturado, é autoderrotista no sentido social, não 

serve à sociedade, mas prejudica-a; cada rotação de sua máquina é um golpe 

na vida econômica de sua indústria e, eventualmente, no bem-estar do 

público geral [...] E o produtor que insiste em abrir o seu caminho para a 

fortuna, indiferente às consequências para os outros, tem de ser um 

criminoso, e em todos os modernos sistemas de contingenciamento há 

disposições expressas que o tratam como tal [...] Em suma, cada indústria 

em que haja supersaturação em mercadorias será contingenciada e 

integrada, de modo a garantir que cada produtor tenha seu lugar ao sol 

econômico e não seja desalojado pela rapinagem individualista 

(WILLCOX, 1941, p. 24, 27, 306 e 311). 

Colocado de outra forma, a partir de 1929 verificou-se um enorme excesso de 

açúcar no mercado mundial para o qual não havia demanda, ou melhor, não havia quem 

pagasse por ele um preço minimamente suficiente para cobrir pelo menos seu custo de 

produção. Para termos uma ideia da desvalorização do produto, vale observar a queda na 

cotação do açúcar no mercado do Distrito Federal (Rio de Janeiro) naquele fatídico ano. 
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Tabela 28: Distrito Federal: preço do saco de açúcar, por mês (1929). 

 

 

No plano internacional houve duas tentativas de harmonizar os interesses dos países 

exportadores na busca de uma melhora no mercado por meio da contenção voluntária da 

produção: o Convênio Chadbourne, de 1931, e, um pouco mais tarde, o Convênio Internacional 

do Açúcar de 1937, firmado em Londres. Entretanto, nenhum deles teve sucesso na limitação da 

produção. Apesar de existir um interesse comum, qual seja, a redução da oferta mundial para o 

reestabelecimento de preços remunerativos, as diferenças entre os diversos países signatários e os 

descumprimentos recorrentes das cláusulas estipuladas preponderaram, condenando esses acordos 

ao fracasso. Faltou-lhes, para sua plena execução, mão firme, controladora e autoritária – o que no 

Brasil não faltou. 

Em 1929 rompeu-se o acordo informalmente estabelecido, pelo qual São Paulo e 

Minas Gerais alternavam-se na presidência da República. Nesta ocasião o paulista e então 

presidente Washington Luís indicou para sua sucessão um conterrâneo, Júlio Prestes, então 

presidente de São Paulo. Com a cisão verificada entre o Partido Republicano Paulista (PRP) e o 

Partido Republicano Mineiro (PRM) teve início uma onda de grande instabilidade política, e os 

mineiros decidiram por apoiar o gaúcho Getúlio Vargas nas eleições nacionais seguintes, em 

represália à atitude traiçoeira do PRP. Formaram então a Aliança Liberal, em oposição ao 

candidato indicado por São Paulo. Os meses que antecederam a data da votação foram 

tumultuados e marcados por desentendimentos tanto entre populares quanto nas altas instâncias de 

representação política. A eleição, realizada em 1º de março de 1930, deu a vitória para Prestes, 

que recebeu aproximadamente 1,1 milhão de votos, ante os 750 mil de Vargas. Houve, no 
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entanto, denúncias de fraudes por ambas as partes. A partir de então ganhou força o movimento 

conspiratório, que em 3 de outubro de 1930 deu início ao processo revolucionário de deposição de 

Washington Luís, antes que este passasse o responsabilidade a Júlio Prestes, o que estava previsto 

para ocorrer no dia 15 de novembro. 

Por meio de um Golpe Militar liderado principalmente por tenentes, deu-se a 

deposição do presidente, assumindo o poder uma Junta Militar Provisória. Esta passou então o 

poder a Getúlio Vargas, que assumiu no Distrito Federal o comando do Palácio do Catete. Vargas 

promoveu a dissolução do Congresso Nacional e dos congressos estaduais, aposentou 

compulsoriamente diversos militares do Exército e da Marinha e não se pronunciou contrário às 

retaliações sofridas por vários veículos de imprensa. Nomeou interventores federais em cada um 

dos Estados, muitos dos quais tenentes que tinham apoiado o golpe que lhe colocara no poder, 

passando a governar o país por meio de decretos. GV ascende ao poder pondo fim ao rodízio até 

então vigorante entre os governos oligárquicos de paulistas e mineiros, iniciando uma ditadura 

que se prolongaria por 15 anos (1930-1945). 

No intuito de agradar as diversas elites regionais, como forma de retribuição ao apoio 

recebido, criou uma política de valorização do açúcar, que passou a ser um instrumento de 

essencial importância para a sedimentação de seu governo, condição sine qua non para a 

governabilidade de um país em estado revolucionário. Conforme Tamás Zsmrecsányi (1979, p. 

169), “[...] o governo saído da Revolução de 1930 inaugurou uma política intervencionista no 

plano econômico, que se refletiu, no caso do açúcar, na defesa, se não dos interesses, pelo menos 

da sobrevivência da indústria do Nordeste [...] instaurada a pedido dos próprios produtores do 

subsetor, isto é, por solicitação dos próprios usineiros, principalmente, mas não apenas, os do 

Nordeste”. Nesse período as dificuldades econômicas e sociais eram imensas, e conforme 

escreveu Leonardo Truda (1934), “[...] tanto mais perdia o produtor, quanto mais produzia”. A 

primeira medida relevante tomada pelo novo governo no intuito de salvaguardar a indústria 

açucareira nacional deu-se por meio do Decreto 19.717, de 20 de fevereiro de 1931,
492

 criando-se 

a obrigatoriedade de mesclar 5% de álcool na gasolina importada (SZMRECSÁNYI, 1979). 

Importante salientar que, em âmbito estadual, tal medida já vigorava em Pernambuco e Alagoas 

desde a década anterior, tendo sido adotada para reduzir a quantidade excedente de cana diante de 

um mercado que não absorvia o volume açucareiro que vinha sendo anualmente produzido. 
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Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19717.htm>. Acesso em: 13 

maio 2013. 
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Pouco tempo depois, visando ampliar o papel do álcool combustível na atenuação da grave crise 

de falta de mercado à qual estava submetida a produção nordestina, o Decreto 20.356, de 1º de 

setembro de 1931, estabeleceu a Comissão de Estudos sobre o Álcool-Motor (CEAM). Posto de 

outro modo, as primeiras medidas tomadas pelo governo instaurado em 1930 em favor dos 

usineiros do Norte pautaram-se na criação de um segundo produto principal para a cadeia 

produtiva canavicultora: o álcool. 

Somente em 7 de dezembro de 1931 é que o presidente Vargas criou, por meio do 

Decreto 20.761, a Comissão de Defesa da Produção do Açúcar (CDPA) - esta sim destinada a 

abordar exclusivamente os problemas vinculados ao açúcar. A CDPA dedicou-se então ao 

levantamento sistemático de toda a produção nacional de cana, açúcar e aguardente, criando um 

banco de dados estatísticos relacionando todas as unidades produtivas do país, desde as grandes 

usinas até os pequenos engenhos. Nesse momento foram cadastradas 36 usinas em funcionamento 

em São Paulo, como indica o Quadro 6. 
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Quadro 6: São Paulo: produção de açúcar por usina (1933). 

 

Fonte: CDPA, 1933. 

 

Na época (1933), a maior usina de São Paulo e oitava do Brasil era a Junqueira, 

localizada em Igarapava. Sua produção anual alçava a 450 mil sacas de 60 quilos, ou 27 mil 

toneladas/ano. Em seguida apareciam os três principais engenhos centrais pertencentes ao 

grupo francês Société des Sucréries Brésilliennes, cada um com capacidade para fabricar 200 

mil sacas/ano: Piracicaba, Porto Feliz e Villa Rafard. Com igual capacidade apareciam as 

duas usinas da empresa Refinaria Paulista, de Pedro Morganti, fabricantes do açúcar da marca 

União: Monte Alegre e Tamoio. Também com a mesma capacidade produtiva estava a Usina 



 

552 
 

Santa Bárbara. Dentro do Estado era possível visualizar (Mapa 88) a existência de uma região 

canavieira já consolidada, que é a de Piracicaba, assim como um novo polo regional 

firmando-se em torno de Ribeirão Preto e Sertãozinho. 

Mapa 89: São Paulo: localização das usinas de açúcar (1936). 

 

Fonte: IAA, Anuário estatístico de 1936, p. 176. 

 

Quanto às usinas mineiras, estas eram menos numerosas que as paulistas, e seu 

tamanho médio também era menor. Concentravam-se em sua maioria nas proximidades da 

divisa com o Estado do Rio de Janeiro, na chamada Zona da Mata Mineira, área responsável 

por dois terços da produção estadual. A principal usina era a Anna Florência, localizada no 

município de Ponte Nova, cuja capacidade anual era de 150 mil sacas. No Triângulo Mineiro, 

zona que mais nos interessa para as finalidades específicas desta pesquisa, constavam apenas 

três usinas, todas bastante modestas: Mendonça (10 mil sacos/ano, localizada em Conquista), 

Santa Carlota (10 mil, Araguari) e Santa Thereza (5 mil, Uberlândia), sendo sua produção 

conjunta equivalente a cerca de 5% do total estadual. 
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Quadro 7: Minas Gerais: produção de açúcar por usina (1933). 

 

Fonte: CDPA, 1933. 
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Mapa 90: Minas Gerais: produção de açúcar por zonas (1934). 

 

Fonte: IAA, Anuário Estatístico de 1935. 

No Mato Grosso a produção de açúcar industrial era extremamente reduzida, não 

constando nenhuma usina em nossa área de interesse vinculada à MRCCSB. Goiás e Paraná 

sequer aparecem no levantamento feito pela CDPA, tão insignificantes eram suas produções, 

centradas sobretudo em açucares artesanais do tipo de rapaduras e melaços. 
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Quadro 8: Mato Grosso: produção de açúcar por usina (1933). 

 

Fonte: CDPA, 1933. 

 

As medidas inicialmente adotadas pela CDPA tinham o intuito subsidiar o 

governo com as informações necessárias para que o país pudesse atingir o chamado 

“equilíbrio estatístico” entre produção e consumo de açúcar. Ainda entre as primeiras 

iniciativas constava o estabelecimento de uma taxa de cobrança de 3$000 por saco de açúcar 

produzido, cuja arrecadação seria destinada para financiar a compra do açúcar onde este se 

encontrasse “extremamente excedentário”, sendo então direcionado à chamada “exportação 

de sacrifício”, feita a preços abaixo do custo médio de fabricação. Como nessa época São 

Paulo era importador de açúcar, assim como Minas Gerais, parecia-lhes descabido arcar com 

esse custo, apresentando os usineiros paulistas uma nota de questionamento dessa imposição. 

Até 31 de março de 1933, pouco antes de a CDPA ter fim, foram arrecadadas por essas taxas 

27.585:000$000, recurso obtido pela taxação igualitária feita sobre todos os produtores do 

país. Na ocasião, esse montante foi utilizado para a aquisição de 965 mil sacos de açúcar em 

Pernambuco, 195 mil em Alagoas, 50 mil em Sergipe e mais 50 mil no Norte Fluminense, que 

se encontravam sem encaixe algum no mercado, sendo em seguida exportados a preços de 

gravosos de prejuízo (DÉ CARLI, 1996). Para Szmrecsányi (1979, p. 175): “Graças à atuação 

de CDPA os preços [domésticos] do açúcar começaram a reagir favoravelmente”. 

Paralelamente a CEAM também conferia aos produtores interessados estímulos 

financeiros voltados à criação de um significativo parque destilador de álcool anidro, 

composto por destilarias industriais anexas às usinas. Novo decreto, o 22.152, de 28 de 

novembro de 1932 criou a fórmula que seria adotada em todo o país para promover a 

limitação da produção de açúcar. Ela se baseou na produção média verificada por cada uma 



 

556 
 

das usinas, individualmente, durante o último quinquênio (1928-1932). Tal procedimento 

desagradou profundamente aos produtores paulistas, uma vez que desconsiderava os pesados 

investimentos recentemente feitos na ampliação de sua capacidade produtiva. Desconsiderava 

ainda o fato de ter o Estado do Sul superado à pouco a infestação da doença do mosaico, que 

fizera seus canaviais renascerem com o dobro da vitalidade na segunda metade da década de 

1920, utilizando-se de variedades de cana importadas da Estação Experimental do Oeste de 

Java (POJ). Os usineiros paulistas, assim como os mineiros, sentiam-se lesados na fórmula 

adotada para definir os critérios a que a limitação se subordinaria. Sentiam sua capacidade 

produtiva e sua capacide ociosa enormes, vítimas de grande achacamento. Diante da 

complexidade do tema e dos inúmeros questionamentos feitos, a imposição dessa medida foi 

retardada em um ano, mas entrou em vigor. 

Para dar continuidade e ampliar a política de defesa dos produtores do Nordeste 

Açucareiro e do Norte Fluminense, Getúlio Vargas extinguiu as duas comissões (CEAM e 

CDPA), fundindo os objetivos de ambas num único e reforçadíssimo instituto, o Instituto do 

Açúcar e do Álcool (IAA). Assim, pelo Decreto 22.789, de 1º de junho de 1933, ratificado 

pelo Decreto 22.981, de 25 de julho de 1933,
493

 “[...] a intervenção governamental, antes 

exercida em caráter provisório por órgãos de emergência, passou a ser definitiva e assumida 

por um órgão permanente” (SZMRECSÁNYI, 1979, p. 177). Instituía-se a figura do 

presidente da Comissão Executiva, nomeado pelo próprio Getúlio Vargas e com amplo acesso 

ao Ministro da Agricultura, assim como, por vezes, ao próprio Presidente da República. Era 

uma figura de eminente poder político, responsável, em última análise, pelas deliberações 

assumidas pelo IAA. Criava-se também os chamados “Planos de Defesa de Safra”, 

estipulados anualmente ou plurianualmente, cuja finalidade era determinar a quantidade de 

açúcar e de álcool a ser produzida nas próximas safras, tomando-se por base dados referentes 

ao consumo, comércio e estocagem das mercadorias. A delimitação da cota autorizada era 

cada a uma das usinas e dos engenhos catalogados em seu setor de estatísticas. Para uma 

melhor compreensão acerca dos objetivos do IAA, destacamos alguns dos parágrafos, artigos 

e alíneas fundantes gerais de seu decreto de instituição, o 22.981, de 25 de julho de 1933: 

                                                           
493

 
 

Disponíveis respectivamente em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-22789-1-

junho-1933-503228-publicacaooriginal-1-pe.html> e <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-

1939/decreto-22981-25-julho-1933-521216-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 13 maio 2013. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-22789-1-junho-1933-503228-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-22789-1-junho-1933-503228-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-22981-25-julho-1933-521216-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-22981-25-julho-1933-521216-publicacaooriginal-1-pe.html


 

557 
 

Considerando que a produção de assúcar no território nacional excede ás 

necessidades do consumo interno e que o fenônemo da superprodução 

assucareira é mundial 

Considerando que o consumo de álcool industrial oferece um mercado cada 

vez maior, com possibilidades quasi ilimitadas 

Art. 1º Fica creado o Instituto do Assúcar e do Álcool. composto de um 

delegado do Ministério da Fazenda, um do Ministério da Agricultura, um do 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, um do banco ou consórcio 

bancário, de que trata o presente decreto, e um de cada Estado cuja 

produção de assúcar seja superior a 200.000 sacos, eleito pelos respectivos 

produtores. 

§ 1º Os delegados dos Estados produtores designarão quatro dentre si os 

quais juntamente com os delegados dos Ministérios e do banco ou consórcio 

bancário, constituição a Comissão Executiva do Instituto do Assúcar e do 

Álcool. 

Art. 2º Não poderão fazer parte do Instituto do Assúcar e do Álcool, como 

representantes dos Estados, nem das delegações ou representações regionais 

que aquele venha a constituir, comerciantes, comissários ou distribuidores 

de assúcar 

Art. 3º Os serviços dos membros do Instituto serão remunerados de acôrdo 

com as estipulações do respectivo regulamento. 

Parágrafo único. Essas remunerações não poderão exceder, para o 

presidente, ás dos Diretores Gerais do Ministério da Agricultura e, para os 

outros membros do Conselho, ás dos Diretores Técnicos do mesmo 

Ministério. 

Art. 4º Incumbe ao Instituto do Assúcar e do Álcool: 

a) assegurar o equilíbrio interno entre as safras anuais de cana e o consumo 

de assúcar, mediante aplicação obrigatória de uma quantidade de matéria 

prima, á determinar, ao fabrico do álcool; 

b) fomentar a fabricação do álcool anidro, mediante a instalação de 

distilarias centrais nos pontos mais aconselháveis ou auxiliando, nas 

condições previstas neste decreto e no regulamento a ser expedido, as 

cooperativas e sindicatos de uzineiros que, para tal fim se organizarem, ou 

os uzineiros individualmente, a instalar distilarias ou melhorar suas 

instalações atuais; 

c) estimular a fabricação de álcool anidro durante todo o ano, mediante a 

utilização de quaisquer outras matérias primas, (além da cana), de acôrdo 

com as condições econômicas de cada região; 

f) organizar e manter, ampliando-o a medida que se tornar possível, um 

serviço estatístico, interessando á lavoura de cana e a indústria do assúcar e 

do álcool 

j) estipular a produção de álcool anidro que os importadores de gazolina 

deverão comprar por seu intermédio, para obter despacho afandegário das 

partidas de gazolina recebidas; 
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p) apresentar anulamente um relatório da atividade desenvolvida, 

detalhando as operações realizadas com o banco ou consórcio bancário, 

com relação ao warrantagem de assúcar, á situação do comércio 

assucareiro, ás operações realizadas com particulares para instalação de 

distilarias e tudo quanto se refira á fundação ou financiamento das 

distilarias centrais. 

Art. 7º Os tambores ou tonéis empregados no transporte de álcool anidro ou 

no da mistura carburante aprovada pelo Instituto do Assúcar e do Álcool, 

vasios em retorno, ficam isentos da taxa de viação federal e de quaisquer 

impostos ou taxas semelhantes, lançados pelos Estados ou Municípios 

Art. 8º Em maio e setembro de cada ano, o Instituto do Assúcar e do Álcool 

verificará os stocks de assúcar existentes no país, e as estimativas das safras 

a iniciar-se, fixando, então, segundo as conclusões a que chegar as quotas 

de assúcar e álcool a serem produzidas. 

Art. 10. Para execução das medidas de defesa da produção assucareira 

estabelecidas nêste decreto, assim como para amparo e estímulo á produção 

e desenvolvimento do álcool anidro, é mantida a taxa de 3$000 por saco de 

60 quilos, para todo o assúcar produzido pêlas usinas do país. 

Parágrafo único. Fica instituída a taxa de 1$500 por saco de 60 quilos de 

assúcar produzido nos engenhos, bangués, instantaneos ou meio aparelhos 

Art. 13. O produto das taxas assim arrecadadas ficará em poder do banco ou 

consórcio bancário para ser aplicado aos fins seguintes: 

a) como garantia e para ressarcimento de prejuízos eventuais nas operações 

de warrantagem de assucar; 

c) para garantia de aplicação em empréstimos a usineiros que 

individualmente e satisfazendo ás necessárias condições de idoneidade, ou 

associados em cooperativas ou sindicatos, se propuserem instalar distilarias 

para fabrico de alcool anidro; 

d) para distribuição de bonificações aos usineiros 

e) para anxiliar ás Cooperativas ou Sindicatos de usineiros, que se fundarem 

para instalação de refinarias centrais de assucar ou distilarias de álcool 

Art. 14. Servirá de base para o auxílio bancário o preço de 42$ ( quarenta e 

dois mil réis, por saco de 60 quilos de assúcar cristal branco, na praça do 

Rio de Janeiro, ou o seu correspondente nos centros produtores. 

§ 2º O preço-base de 42$ poderá ser elevado sempre que as modificações do 

poder aquisitivo do mil réis, ou especialissimas condições do mercado 

assucareiro o tornem necessario, ou diminuido, quando o aperfeiçoamento 

dos rendimentos culturais, dos processos de fabricação, dos meios de 

transporte, etc. determinarem baixa sensivel no atual preço de custo. 

Art. 15. Ao banco ou consórcio bancário fica reservado o direito de não 

realizar nenhum adiantamento sobre warrantagem ou caução de assúcar 

Art. 17. Si se verificar congestionamento dos mercados por excesso de 

produção e oferta de assúcar sobre a possibilidade de consumo dos 

mercados nacionais, poderá o Instituto do Assúcar e do Álcool retirar destes 
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a quantidade de assúcar necessária ao restabelecimento do equilíbrio entre 

produção e consumo. 

Art. 19. Desde que o Instituto do Assúcar e do Álcool disponha, de saldo 

proveniente da arrecadação das taxas estabelecidas no art. 10 poderá ser 

aquele aplicado ao financiamento das entre-safras de assúcar, nas bases e 

com as garantias que forem estabelecidas oportunamente 

Art. 23. O Instituto do Assúcar e do Álcool incumbirá o Instituto de 

Tecnologia do Ministério da Agricultura dos trabalhos de pesquizas 

cientificas e industriais de que carecer para orientar sua ação, nos termos do 

contrato que celebrará com o referido ministério. 

Art. 25. O regulamento do Instituto do Assúcar e do Álcool, em que ficarão 

pormenorizadamente consignadas todas as condições de seu funcionamento, 

os encargos que lhe cabem e os favores que distribuirá, será submetido á 

aprovação do Chefe do Govêrno Provisório, dentro de 30 dias após a 

publicação do presente decreto. 

Art. 27. Será constituída na capital de cada Estado produtor uma comissão 

composta de cinco delegados, sendo um do Ministério da Agricultura, um 

do Ministério da Fazenda, um do Instituto do Assúcar e do Álcool, um dos 

uzineiros e um dos plantadores de cana, como órgão informativo do 

Instituto do Assúcar e do Álcool em todas as questões de que trata o 

presente decreto. 

Art. 28. Até que a instalação das distilarias centrais ou o aperfeiçoamento 

das distilarias particulares existentes nas uzinas, torne possivel a automática 

regulação da produção do assúcar, pela aplicação do excesso de matéria 

prima á produção do alcool, o limite de produção das uzinas, engenhos, 

banguês, meio aparelhos ou quaisquer outras instalações destinadas ao 

fabrico de assúcar, será fixado pelo Instituto do Assúcar e do Alcool, de 

acôrdo com a capacidade dos maquinismos e a área das lavouras atuais 

Art. 34. Revogam-se as disposições em contrário 

GETÚLIO VARGAS 

Juarez Távora 

Oswaldo Aranha 

Joaquim Pedro Salgado Filho 

A elaboração e aprovação dos principais eixos norteadores do nascente IAA se 

deu em tempo recorde. O que também se salienta ao elencarmos alguns dos ideais mais 

importantes que deram origem ao Instituto é seu caráter intervencionista, político e autoritário 

que, conforme defendia Willcox (1941), tinham como objetivo maior manter o “status quo 

ante”. Pode-se questionar os métodos mas não os fins, e uma coisa foi indiscutível: tais 

medidas lograram recuperar, ainda que parcialmente, a cotação do açúcar no mercado 

doméstico, estabilizando-o já em 1933 em 50$000. Inegável melhora ante as 23$000 e 24$000 
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verificadas em 1929 e 1930, respectivamente. Todo o açúcar do Brasil passou a ter sua 

cotação baseada no mercado atacadista do Rio de Janeiro, indexado artificialmente em 

50$000 por por saco de açúcar cristal branco. 

 

Gráfico 82: Brasil: cotação média do açúcar na praça do Rio de Janeiro, em mil réis 

(1928-1934). 

 

Leonardo Truda, o primeiro presidente do IAA, gaúcho assim como GV, em 

conferência feita à recém fundada Associação dos Usineiros do Estado de São Paulo, em 1934 

argumentou sobre as distintas condições dos Estados açucareiros da federação. Propunha 

“reavivar os laços de solidariedade nacional”, abordando da seguinte maneira a relação entre 

os Estados-membros da Federação: 

Historiemos os fatos, as objeções, os óbices e as realizações no terreno da 

limitação no Brasil. Os Estados produtores de açúcar, no Brasil, se dividiam 

em Estados produtores-exportadores e produtores-importadores. No 

primeiro caso se catalogam os estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, a 

Bahia e, em pequena escala, o Rio de Janeiro; e no segundo caso os estados 

de São Paulo e Minas Gerais. O espírito da limitação seria no sentido de 

coibir que os primeiros Estados produzissem demasiadamente a ponto de 

saturar os mercados, e no sentido de não permitir que os Estados 

importadores crescessem de tal modo as suas produções que fechassem seus 

mercados – tradicionalmente importadores de açúcar – aos açúcares dos 
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Estados nortistas e do Rio de Janeiro. Além de uma medida de natureza 

social e de equilíbrio econômico, limitar a produção açucareira seria 

reavivar os laços de solidariedade nacional, com o incremento das trocas 

interestaduais (apud DÉ CARLI, 1996, p. 90). 

 

Ainda que a presença de açúcar nortista em São Paulo reduzisse, teoricamente, o 

mercado dos usineiros paulistas, não era isto o que mais preocupava, ao menos inicialmente, a 

Associação dos Usineiros de São Paulo. Esta se mostrava compreensiva e solícita em relação 

à divisão interestadual das cotas de produção, e mantinha seu pleno apoio à política criada 

pelo Instituto. O que lhes estava causando maior temor era a concorrência que nascia dentro 

do próprio Estado, derivada da manufatura do açúcar proibido, tido pejorativamente como de 

qualidade inferior. Temiam a “[...] proliferação de pequenos engenhos, incontroláveis na sua 

produção, ilimitados em seu número, e que fazem séria concorrência àqueles que têm 

oficialmente limites” (DÉ CARLI, 1996, p. 92). Pode-se compreender esse posicionamento da 

Associação dos Usineiros do Estado de São Paulo como um ataque dos grandes produtores 

aos pequenos, ataque este baseado no ideal da limitação da produção, em benefício dos 

produtores preestabelecidos. Segundo os dados de Gileno Dé Carli (1996), para uma produção 

estadual de 1,83 milhão de sacas de açúcar branco de usina (safra 1933/1934), calculava-se 

algo entre 800 mil e 1 milhão de sacos o volume dessa outra “modaliade” de açúcar, tido 

como ilegal e proveniente dos chamados engenhos turbinadores, meio-aparelhos e 

instantâneos, ou seja, de diversos tipos de engenhocas semi-industriais ou semi-artesanais que 

eram, via de regra, desprovidos de registro junto ao IAA - e que portanto não coadunavam 

com o regime de estrita limitação imposta por meio das cotas de produção. 

Durante o primeiro ciclo de reuniões, a Comissão Executiva do IAA teve como 

intuito estabelecer os parâmetros a serem adotados para a limitação da safra seguinte, a de 

1934/1935, primeira em que o contingenciamento via cotas foi aplicado no país. A fórmula 

adotada levava em conta não apenas a produção média de cada usina nas últimas cinco safras, 

mas também suas capacidades produtivas instaladas (SZMRECSANYI, 1979). A modificação da 

fórmula originalmente apresentada era de inegável valor aos interesses dos usineiros paulistas, 

uma vez que tinha mais em conta a capacidade de moagem industrial instlada do que a produção 

média verificada nas últimas cinco safras. A principal voz dissonante nessa reunião foi 

proveniente de Deusdedite Borges, representante dos usineiros mineiros, que se interpôs da 

seguinte maneira: 
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É justo, entretanto, que a limitação só vigore para os Estados 

superprodutores. Os Estados importadores não deverão, a nosso ver, ficar 

sujeitos a limitação, enquanto não produzirem quantidade correspondente a 

de seu consumo (apud DÉ CARLI, 1996, p. 100). 

Ainda que Borges fosse voto vencido, sua colocação foi importante no sentido de 

questionar a validade legal da limitação feita em Estados cuja produção própria fosse 

insuficiente para atender seu próprio consumo. Nesse sentido, o representante mineiro 

colocou o contingenciamento como fator limitante ao desenvolvimento interno de seu Estado, 

ainda que compreendesse a dimensão nacional da política adotada. Outra decisão importante 

tomada pela Comissão Executiva naquele momento foi a de permitir a apreensão de todo o 

açúcar produzido além dos limites fixados, ou em contravenção às disposições anteriores, 

entregando-o ao Instituto do Açúcar e do Álcool, sem caber qualquer indenização ao seu 

proprietário. Na safra de 1934/1935, a primeira feita sob a insígnia da limitação, Pernambuco 

isoladamente teve sua alocação superior à de todo o Sul do país, onde destacavam-se Rio de 

Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. As cotas estaduais, que em sua totalidade superavam a 

capacidade nacional de consumo, foram distribuídas da seguinte forma: 

Tabela 29: Brasil: primeira limitação oficial da produção de açúcar, feita pelo IAA  

(safra 1934/1935). 
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No ano seguinte, quando foi feita a contabilidade final da safra 1934/1935, 

verificou-se que houve excedente em relação ao limite prefixado. Foram os casos de 

Pernambuco e Alagoas, que tiveram naquele ano uma boa safra, com condições climatéricas 

favoráveis. As usinas que excederam seus limites requisitaram, então, a legalização de sua 

situação, o que não foi difícil. Como havia margem de açúcar para manobrar a situação, o 

IAA admitiu o excesso verificado nesses Estados, e regularizou sua condição, alertando que 

“[...] esta [medida] não importa absolutamente em qualquer direito para anos futuros ou 

majoração de limites” (10.ª ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA DE 24 DE ABRIL DE 1937 

apud DÉ CARLI, 1996, p. 122). Tratava-se da primeira produção no Brasil de “açúcar 

extralimite”, e como a produção nacional mostrou-se superior à capacidade interna de 

absorção, a “solução” foi destiná-lo à exportação via “cotas de sacrifício”, quando não atirá-

los diretamente ao mar. Por esse artifício, remeteu-se ao exterior parte substancial do açúcar 

excedente produzido em Pernambuco e Alagoas, ainda que a preços gravosos. Mesmo diante 

da prolongada conjuntura de baixa verificada no mercado internacional, coube ainda ao IAA 

indenizar os produtores nordestinos, tendo por base os recursos angariados com a chamada 

“taxa de defesa”. Como o caixa do IAA encontrava-se reduzido na ocasião, pagou-se para 

cada uma das três remessas feitas ao estrangeiro, respectivamente os valores de 32$700 (para 

os primeiros 314 mil sacos), 29$700 (para os seguintes 500 mil) e 24$000 (para os demais 

932 mil excedentes, ao fim da safra). Tratava-se, dessa forma, de uma exportação dita 

“gravosa” ou “de sacrifício”, uma vez que a cotação no mercado interno naquele ano estava 

fixada, por lei, em 48$000. Em 1935 a relação entre produção e consumo, por Estados 

produtores, foi a seguinte:  
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Tabela 30: Brasil: produção e consume de açúcar de usina, por Unidades da Federação 

(1935). 

 

Como fica evidente, havia dentro do país Estados em clara situação de excedente 

açucareiro, cuja capacidade de consumo era muito inferior à de produção, assim como 

Estados onde a produção era insuficiente para abastecer sua demanda. A primeira situação é 

característica das áreas exportadoras de açúcar, tais como Pernambuco (excedente de 3,5 

milhões de sacos), Rio de Janeiro (1,4 milhão), Alagoas (1,2 milhão) e Sergipe (700 mil), 

entre outros de menor relevância. A segunda categoria envolvia os importadores, como eram 

os casos do Rio Grande do Sul (déficit de 1,1 milhão de sacos), São Paulo (950 mil) e Minas 

Gerais (475 mil), entre outros. 
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Apesar do intenso comércio inter-regional de açúcar no sentido Norte-Sul, ainda 

assim o Brasil tinha um excesso de quase 2 milhões de sacos sem colocação em mercado 

algum. A estes a política governamental tratava de tentar converter em álcool anidro para 

consumo veicular; quando isso não era possível, apelava-se novamente para a exportação feita 

a preços gravosos. Na região Norte, Pernambuco era de longe o maior produtor de açúcar (4,4 

milhões de sacos) e também o seu maior consumidor (945 mil). Entretanto, a totalidade de seu 

consumo mal superava a quinta parte (21%) de sua produção, revelando-se uma produção 

excessiva de 79% em relação ao autoconsumo estadual. Alagoas e Sergipe trilhavam o mesmo 

caminho. Alagoas, segundo produtor regional (1,4 milhão de sacos), era capaz de absorver 

internamente apenas 17% desse volume. Sergipe, terceiro maior produtor regional (764 mil 

sacos, posição que o colocava à frente inclusive da Bahia), tinha situação ainda mais delicada, 

pois era capaz de consumir apenas 6% do volume que produzia, sendo os 94% restantes 

destinados à exportação. Mas exportar para onde, com o mercado internacional em colapso? 

Na parte Sul do país os Estados que apresentavam os maiores índices de 

defasagem açucareira eram o Distrito Federal (cidade do Rio de Janeiro) e o Rio Grande do 

Sul, uma vez que possuíam expressiva população (aproximadamente 1,7 e 1,9 milhão de 

habitantes, respectivamente) e quase nula capacidade produtiva. Em decorrência de suas 

condições ecológicas, o Estado gaúcho tinha de forçosamente adquirir o açúcar demandado 

por sua população em outras Unidades da Federação. 

Cumpre notar o caso de íntima relação entre o Distrito Federal (cariocas) e o estado 

do Rio de Janeiro (fluminenses). No Norte Fluminense, na foz do rio Paraíba do Sul encontrava-

se a zona de Campos dos Goytacazes, importante núcleo açucareiro nacional desde períodos 

remotos da história colonial. A produção “campista” abastecia por meio da Estrada de Ferro 

Leopoldina (trecho Campos-Niterói) a quase totalidade da demanda da capital da República, 

sendo ainda necessário acrescentar mais cerca de 400 mil sacas trazidas de fora para se satisfazer 

o consumo do DF. Estas advinham dos Estados produtores do Nordeste. A cidade do Rio de 

Janeiro, até então capital federal, onde localizavam-se o Palácio do Catete e a sede do IAA, 

passava por questões peculiares referentes ao seu comércio de açúcar. Diferenciava-se tanto de 

São Paulo quanto de Pernambuco, gozando de condições próprias que ora lhe davam maior 

semelhança com o Sul (forte mercado consumidor de açúcar e elevada frota veicular consumidora 

de álcool anidro), ora com o Norte (vinculava-se a um parque industrial herdado do período 

colonial onde constantes excedentes eram verificados na produção). 
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São Paulo, por seu turno, colocava-se como o maior mercado consumidor de açúcar 

do Brasil em 1935, demandando quase 3 milhões de sacos – correspondendo sua demanda, dessa 

forma, a aproximadamente 30% do total consumido no país. Sua produção, limitada a pouco mais 

de 2 milhões de sacas, obrigava-o a importar 1/3 de suas necessidades de consumo, ou seja, 1 

milhão de sacos. Tal situação o colocava na condição ímpar de ser ao mesmo tempo grande 

consumidor (1º no ranking nacional), grande produtor (3º) e grande importador de açúcar (3º). 

 

Quanto aos demais Estados do “Sul” que viriam a compor a MRCCSB, Minas 

Gerais, Paraná, Goiás (então ainda unido ao Tocantins) e Mato Grosso do Sul (ainda parte do 

Mato Grosso), a situação era de importação generalizada. Excetuando-se o Estado mineiro, 

que tinha um nível de produção e de consumo razoavelmente expressivo, os demais eram 

praticamente insignificantes no que dizia respeito a existência de açúcar próprio oriundo da 

fabricação industrial. Nas unidades federativas de ocupação mais antiga, Minas Gerais e 

Goiás sobretudo, o uso dos açúcares baixos, mascavados, melados e rapaduras ainda era 

hegemônico em relação ao açúcar branco refinado industrialmente. Para se ter uma ideia, 

segundo dados do próprio IAA referentes a 1935, o consumo de açúcar industrial proveniente 

de usinas correspondia, no mercado mineiro, a 28% do volume total. No goiano ainda menos, 

a apenas 3%. De maneira inversa, Mato Grosso e Paraná apresentavam alto índice de 

participação de açúcar de usina em seu padrão de consumo: 94% e 88%, respectivamente. A 

procedência desses açúcares era em grande medida externa: 47% do açúcar de usina 

consumido no mercado mato-grossense provinha de importações e 88% do consumido no 

Paraná tinha sua origem em outros Estados. Especificamente em relação ao Estado 

paranaense, em 1935 sua produção industrial de açúcar ainda era totalmente nula. Em São 

Paulo já predominava o consumo de açúcar industrial de usina frente aos artesanais (73% 

contra 27%), não deixando de ser, entretanto, expressivo o volume total alcançado por esses 

açúcares “baixos”: equivaliam a mais de 1 milhão de sacos, segundo os cálculos do 

Departamento de Estatística do IAA. No Brasil enquanto conjunto, a participação do açúcar 

de usina sobre o consumo total do país era ainda menos representativo do que no caso isolado 

de São Paulo: 62% do industrial contra 38% do artesanal. 

Em suma, com as portas do mercado mundial ainda fechadas ao açúcar brasileiro, 

e no geral em péssimas condições para qualquer país exportador de açúcar, durante a década 

de 1930 restou aos tradicionais Estados exportadores do Norte remeterem seu açúcar aos 
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mercados sulistas. Deu-se com intensidade a chamada “exportação interna”, ou seja, aquela 

verificada entre as Unidades da Federação e dentro do próprio país. Assim sendo, o açúcar 

nordestino era sistematicamente enviado para abastecer os mercados do Sul (RJ, SP, RS, etc), 

até então subabastecidos. E para que essa dinâmica se mantivesse, e em benefício sobretudo 

dos usineiros pernambucanos, alagoanos, sergipanos e fluminenses, cumpria então ao governo 

central impedir eficazmente a livre produção da mercadoria nos Estados do Sul. 

Na safra de 1936/1937 a situação alterou-se significativamente, pois esta foi 

marcada por uma grande estiagem nos Estados exportadores do Norte, sobretudo em 

Pernambuco e Alagoas. De sua cota original de 4,45 milhões de sacos, os pernambucanos 

deram conta de fabricar apenas 2,1, somente 47% da cota possuída. Alagoas, cuja cota era de 

1,3 milhão de sacos, produziu apenas a metade, cerca de 670 mil. Por sua vez, São Paulo, com 

um extracota de 177 mil sacos (ou 8,5% de majoração sobre sua limitação oficial), e Minas 

Gerais, superávit de 59 mil sacos (ou 16,9% de majoração), tiveram consideráveis excessos na 

mesma safra. Os usineiros desses Estados, nos mesmos moldes em que os pernambucanos e 

alagoanos haviam feito na safra anterior, solicitaram a liberação de seu açúcar excedente a 

pretexto da falta de açúcar verificada em seus mercados – o que era uma meia verdade, pois 

havia subprodução de açúcar em nível estadual (ou mesmo regional), mas havia excesso 

quando se contabilizava o nível nacional. Entretanto, esta autorização lhes foi negada. O 

extralimite paulista e mineiro – diferentemente do que havia ocorrido anteriormente, quando o 

extralimite pernambucano e o alagoano foram remetidos ao exterior e foi feita uma 

indenização de valores (pagamento) em prol dos usineiros do Norte – só foi liberado pelo IAA 

mediante a realização de um pagamento, por parte dos usineiros do Sul, de uma sobretaxa de 

15$000 por saco excedente, além dos 3$000 da taxa obrigatória de defesa (DÉ CARLI, 1996). 

O alto montante arrecadado com a cobrança dessa sobretaxa foi então revertido aos usineiros 

nordestinos, a fim de “[...] reajustar e bonificar os preços dos lotes de sacrifício da safra 

anterior; os 314 mil sacos que haviam sido pagos a Rs 32$700 vieram então a ser reajustados 

na base de Rs. 37$028; os 500 mil sacos adquiridos a 29$700 foram reajustados na base de 

33$858; e os 932 mil sacos comprados a 24$000 reajustados na base de 34$410” (DÉ CARLI, 

1996, p. 136). Ficou indisfarçável o descontentamento causado pelo IAA nos usineiros 

paulistas e mineiros. 

A safra de 1937/1938 foi novamente ruim para os produtores nordestinos: 

Pernambuco produziu apenas 69% da cota a que tinha direito e Alagoas ainda menos, 67%. 
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Diante dessa segunda quebra de safra consecutiva nos principais Estados exportadores do 

Nordeste, aumentou a ação de especuladores, agindo, sobretudo, na cidade do Rio de Janeiro, 

mas também no Recife, em São Paulo e em outras importantes praças do comércio açucareiro 

nacional. Para conter a agitação verificada no mercado, tendo como estopim a dupla quebra 

verificada na safra nordestina, levando a diminuição dos estoques regulatórios, deliberou o 

IAA a autorizar na: 

Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, São 

Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul os excessos, numa percentagem 

de 20% sobre a produção limitada de cada Estado. Essa percentagem se 

adicionará nesta safra e tão somente nela, sem que possa nos anos vindouros 

ser invocada como razão e como precedente para majoração dos limites 

definitivos, que continuam sendo os já aprovados – as quotas normais de 

produção (18.ª ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA DE 19 DE MAIO DE 

1937 apud DÉ CARLI, 1996, p. 122). 

 

Esse aumento, de caráter eventual, equivaleu a pouco mais de 1 milhão de sacos, 

autorizados a serem produzidos na Bahia e nos Estados subabastecidos do Sul, onde 

destacavam-se São Paulo e Rio de Janeiro. 

Em 1937 ocorreu em Londres a Conferência Internacional do Açúcar, cujo 

objetivo colimado era a repartição do mercado internacional entre as nações exportadoras, a 

ser feita de forma diplomática e amigável, buscando-se o benefício geral, uma vez que o 

momento era de profunda crise no comércio. Durante os processos de negociações ficou 

garantido ao Brasil o direito de exportar ao MMA 60 mil toneladas por ano (1 milhão de 

sacos). Entretanto, essa cota obtida no “Acordo de Londres” (1937), e que muito poderia ter 

contribuído para aliviar os excessos internos de açúcar, não foi aproveitada e acabou 

caducando, pois coincidiu com um período de grandes estiagens verificadas no Nordeste 

Açucareiro. Assim, ocorreu que “[...] de desistência em desistência, chegamos à renúncia total 

de nossa parcela” (DÉ CARLI, 1996, p. 277). Já na reunião ocorrida em 1938, voltada a 

avaliar o resultado inicial obtido pelo acordo, visando melhorá-lo, os delegados de Holanda e  

Cuba, diante da incapacidade brasileira demonstrada em aproveitar a cota recebida, insistiram 

na sua redução para 18 mil toneladas (300 mil sacos). Mas, graças à “[...] ação eficaz do 

Ministério do Exterior e dos delegados que falaram em nome do Brasil”, conseguiu-se obter 

uma redução apenas moderada na cota, que baixou somente para 54 mil toneladas (900 mil 

sacos). Em 1939 o acordo já cambaleante foi arruinado de vez em função do início da 
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Segunda Guerra Mundial. Vale notar que a ambição do Brasil quanto ao mercado 

internacional, naquele momento, não era de modo algum converter-se em grande exportador. 

Pelo contrário, tratava-se de algo muito mais humilde. O mercado internacional era visto 

como mera “válvula de escape” para o excesso de açúcar verificado no mercado doméstico 

em relação à sua demanda de consumo, da mesma forma como era colocada a conversão dos 

canaviais em álcool combustível. Dessa forma o MMA atuava como simples mecanismo para 

se “equilibrar estatisticamente” o mercado açucareiro interno. 

12.3.2  O Estado Novo e o recrudescimento da intervenção estatal (1937-1942) 

Getúlio Vargas, após ter sido chefe do “governo provisório” entre 1930 e 1934, 

tendo governado durante todo esse período por meio de decretos-leis, promulga finalmente a 

nova Constituição Nacional (1934). Neste momento é “eleito” presidente pelo Congresso 

Nacional (que de fato ele já comandava). Pela nova Carta Constituinte previam-se eleições 

para o ano de 1938. Com isso, desde 1936 a sucessão presidencial havia tomado conta da cena 

política brasileira. Lançavam-se como candidatos de oposição Armando de Sales Oliveira, 

então governador de São Paulo e responsável pela criação da USP, e Plínio Salgado, líder da 

Ação Integralista Brasileira (AIB).  

Entretanto Vargas, argumentando a necessidade de conter o avanço do 

comunismo no país (Plano Cohen), fortalece o exército e estreita sua posição de liderança 

junto a este. Nessa conjuntura, sem maiores dificuldades, em 10 de novembro de 1937 

Getúlio Vargas revogou uma vez mais a Constituição, dissolvendo novamente o Congresso e 

outorgando ao país, sem qualquer consulta prévia, a Carta Constitucional fundante do Estado 

Novo. De inspiração fascista e totalitarista, a “Polaca” (como ficou conhecida) redundou na 

supressão dos partidos políticos e na concentração do poder nas mãos do chefe supremo do 

Executivo. Podia GV nomear e demitir os interventores estaduais de maneira sumária. Dentre 

as medidas tomadas naquele momento, é importante destacar a criação do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), cuja finalidade principal era ampliar o conhecimento 

acerca do território nacional voltado à planificação feita por parte dos órgãos administrativos; 

e do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), cuja finalidade era manipular a opinião 

pública e assim forjar uma boa imagem do presidente. Nesse momento da história do Brasil, 

conhecido como “o golpe dentro do golpe”, instaurou-se o Estado Novo, pelo qual Vargas 
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acentuou ainda mais o caráter ditatorial já vigente em sua administração, o que se refletiu 

diretamente nas novas políticas adotadas pelo IAA.  

“A partir do golpe de Estado de 1937 ocorreu uma notável inflexão na política 

açucareira [...] e a ação estatal ganha intensidade e outra dimensão” (GNACCARINI, 1972, p. 

71 e 74). Szmrecsanyi corrobora essa premissa, lembrando que houve, “[...] de fato, uma 

maior concentração de poderes no âmbito do IAA [e] o controle governamental da economia 

açucareira tornou-se independente da apreciação judicial” (1979, p. 197). Nessa conjuntura de 

aumento do autoritarismo, ainda em 1937 Leonardo Truda renunciou ao cargo e deixou vaga a 

presidência do IAA em ação vinculada à reformulação generalizada pela qual passava o 

Governo Vargas e o Instituto. Gileno Dé Carli (1996, p. 123), analisando os anos em que 

Truda esteve à frente do IAA, desde sua fundação em 1933 até sua renúncia em 1937, conclui 

que sua obra “[...] tinha sido monumental e impregnada de um grande espírito de harmonia e 

justiça, e acima de tudo, de brasilidade, pela conjugação dos interesses açucareiros, em todas 

as regiões do país”. Temporariamente ficou em seu lugar Alberto de Andrade Queiroz (vice-

presidente do IAA, delegado do Ministério da Fazenda junto ao instituto), exercendo um 

mandato de cinco meses.  

Assumiu então a presidência do IAA o pernambucano Barbosa Lima Sobrinho, 

em 15 de maio de 1938, que manteve a política mais ou menos velada de salvaguardar 

sobretudo os interesses dos usineiros nordestinos. Como ex-deputado federal por 

Pernambuco, getulista e líder da bancada do conservador Partido Social Democrático de seu 

Estado na Câmara, era “natural” que Lima Sobrinho defendesse os interesses regionais 

vinculados aos produtores do Norte. Seu tio, Barbosa Lima, havia notabilizando-se em 

Pernambuco pelo grande estímulo financeiro conferido à criação das primeiras usinas de cana 

modernas daquele Estado, quando o governou ainda na década de 1890. Em defesa dos 

interesses “nortistas”, recrudesceu o rígido sistema de controle da produção, sobretudo nos 

Estados do Sul, notadamente São Paulo. Conforme Ramos (1999, p. 101), o IAA esforçou-se 

cada vez mais em conter o avanço da produção paulista, “[...] já que, de outra forma, em 

pouco tempo a produção pernambucana ficaria sem o mercado interno, depois de já ter 

perdido o externo”. 
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Motivados pelas grandes secas ocorridas entre 1936 e 1938 nas unidades 

federativas do Nordeste Açucareiro, os produtores de São Paulo e Minas Gerais promoveram 

o 

[...] aumento das produções dos Estados sulistas, que apesar de integrados 

na organização da defesa [de safras], procuraram por todos os meios e 

modos manter a produção [extralimite] que a inclemência no Norte lhes 

criou, e lançaram mão de todos os recursos, legais e ilegais, para isso 

conseguir; ou por meio de influências políticas ou pela fraude, que consiste 

em atirar clandestinamente grandes volumes de açúcar em circulação (DÉ 

CARLI, 1996, p. 86).  

Para Dé Carli, a situação se apresentava excessivamente preocupante e grave aos 

usineiros e senhores de banguês nordestinos, pois o “[...] caso dos [açúcares] clandestinos 

ameaçava provocar um dos mais sérios problemas sociais do açúcar: o deslocamento da 

produção açucareira do Norte para o Sul” (1996, p. 87).  

No Estado paulista, desde o colapso da economia cafeeira advindo com a Crise de 

1929, teve início um duplo processo de fragmentação das grandes propriedades fundiárias em 

benefício de ex-colonos e pequenos proprietários em geral, assim como de diversificação da 

agricultura em direção a uma maior policultura. Nesse sentido, e frente a uma produção 

autorizada pelo IAA que era incapaz de atender plenamente às demandas estaduais internas de 

consumo, uma série de engenhocas e engenhos turbinadores passou a produzir crescentes 

volumes de aguardente, rapadura e açúcares (de distintas qualidades), a despeito da política 

federal. 

Também é preciso mencionar que a irregularidade verificada na produção dos 

Estados do Norte, onde boas colheitas eram alternadas com safras medíocres, exercia grande 

estímulo na produção “ilegal” realizada no Sul. Basta dizer que no período compreendido 

entre 1933 e 1940, Pernambuco e Alagoas – que concentravam, respectivamente, a primeira e 

a quarta maiores cotas de produção autorizadas no país - não foram capazes de fabricar todo o 

açúcar a que tinham direito/obrigação. Somando-se os anos em que esses dois Estados 

tiveram produção excedentária em relação às suas cotas, com os anos em que não atingiram o 

limite preestabelecido, verifica-se que no cômputo geral ambos ficaram aquém da produção 

que deveriam ter, teoricamente, realizado (vide Tabela 31). O mesmo ocorreu com os Estados 
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de Sergipe e no Rio de Janeiro, que dessa forma poderiam ser muito bem caracterizados como 

“supracotizados”, isto é, tinham o direito de produzir, mas de fato não logravam fazê-lo 

plenamente. Essas condições estimulavam São Paulo e Minas Gerais, estados “subcotizados”, 

a produzirem uma quantidade maior de açúcar “ilegal”, visando com isso atender a uma 

demanda concreta e garantir o fornecimento pleno e estável de seus mercados estaduais. 

Tabela 31: Brasil: produção estadual em relação à cota de limitação – sacos de 60 quilos 

(1933-1940). 

 

Diante de tal situação, Barbosa Lima Sobrinho empenhou-se, desde o início de sua 

gestão frente ao IAA, numa campanha contra o açúcar “clandestino”, prometendo recrudescer 

o combate aos produtores “ilegais”, localizados essencialmente nos dois Estados “sulistas”: 

São Paulo e Minas. Para tanto, ampliou a ação fiscalizatória do Instituto, enfrentando um 

problema tido como 

[...] essencial à garantia da defesa da indústria brasileira do açúcar; o de 

reprimir a produção clandestina, fraude que cresce a cada hora, desmente 

todas as estimativas de safra e destrói o equilíbrio entre a produção e o 

consumo. Na extinção da prática dessa contravenção às leis, que 

beneficiando passageiramente a poucos, prejudica a coletividade, tem o 

Instituto aplicado todos os meios legais ao seu alcance [esbarrando-se, 

porém, em] falhas da lei que não dotou o Instituto de recursos bastantes 

para a execução sumária de exames e verificações indispensáveis à 

aplicação de penalidades severas a contraventores e a coniventes (DÉ 

CARLI, 1996, p. 152). 

Frear o aumento da produção açucareira no Sul era reprimir a evidente lesão à que 

estavam se submetendo os interesses dos produtores nordestinos, que em São Paulo e Minas 

tinham dois de seus principais mercados, os quais esforçavam-se por mantê-los cativos. Em 
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circular enviada aos usineiros do país, Barbosa Lima Sobrinho (apud DÉ CARLI, 1996, p. 

218) alegava: 

[...] ora, se há um momento em que a situação do mercado não aconselha a 

produção de extralimite, é o atual. Fechados quase todos os mercados 

internacionais, ameaçando o consumo de sofrer redução resultante da queda 

de poder aquisitivo pelo colapso de vários setores de nossa economia (crise 

do café, do algodão, da laranja, do fumo, dos tecidos etc.), qualquer 

produção extralimite será ameaça perigosa à estabilidade dos mercados [...] 

Proponho, por isso que fique pertencendo ao Instituto do Açúcar e do 

Álcool todo o açúcar produzido extralimite [confiscado]. O Instituto dará a 

este açúcar o destino que julgar conveniente: conversão em álcool, 

exportação pelos preços que forem possíveis, venda no mercado interno etc. 

Distinguia ainda o presidente do IAA (apud DÉ CARLI, 1996, p. 225 e 231) o 

açúcar extralimite eventualmente conseguido no Norte, fruto de “[...] condições de clima, boa 

precipitação pluviométrica e ainda mais uma boa distribuição de chuvas, com um verão 

fresco”, daquele produzido sistematicamente em São Paulo, intencionando expandir seu 

direito “ilegítimo” de produzir. Afirmava Lima Sobrinho tratarem-se de dois tipos distintos de 

extralimite, “[...] um excesso legítimo e outro injustificável, diria quase fraudulento. O 

legitimo é que resulta de fatores naturais, e não da intenção exclusiva do produtor”. Combatia, 

em suma e conforme suas próprias palavras, “[...] o surto da fabricação de açúcar inferior e a 

invasão do clandestino”.
494

 Diante do aumento incontido da produção no Sul, os Estados do 

Norte, uma vez superado o período de secas, se viram obrigados a ampliarem 

sistematicamente suas exportações ditas de “sacrifício”, feitas a preços abaixo dos custos de 

produção. Como restituição, solicitavam reembolso compensatório junto ao IAA. 

Na primeira sessão extraordinária da Comissão Executiva presidida pelo segundo 

presidente de fato do IAA (Barbosa Lima Sobrinho), foi proposto pelo representante dos 

usineiros de Pernambuco, o senhor Alde Sampaio, o rateio do ônus causado pelas “quotas de 

sacrifício” entre todos os Estados produtores. Monteiro de Barros, diretor da Usina 

Vassununga e então representante dos usineiros de São Paulo, apresentou sua discordância em 

relação à proposta feita pelo colega, considerando-a injusta por obrigar os Estados 

importadores de açúcar a arcar com prejuízos provenientes dos exportadores. Diante da 

                                                           
494

 
 

Ata da Sessão Extraordinária da Comissão Executiva de 25 de maio de 1938 – a primeira, portanto, 

presidida por Barbosa Lima Sobrinho (DÉ CARLI, 1996, p. 219). 
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alegação de Barros de que a medida submetia paulistas e mineiros a um “[...] sacrifício para a 

defesa da produção alheia”, rebateu o representante de Pernambuco contra-argumentando que 

“[...] certamente não estaria tão florescente a indústria açucareira paulista se Pernambuco e 

Alagoas, nas safras de 1933/34, 1934/35 e 1935/36, não contando com as medidas de apoio 

do Instituto, tivessem tido necessidade de lançar nos mercados internos, inclusive no paulista, 

os superávits de suas produções” (DÉ CARLI, 1996, p. 221). Em suma, estava evidente o 

conflito interregional estabelecido em torno dos interesses divergentes predominantes no 

Norte (Nordeste Açucareiro e Norte Fluminense) e no Sul (MRCCSB). Opunham-se na 

disputa política desenvolvida dentro do âmbito do IAA a região exportadora e a região 

importadora ou, mais especificamente, os interesses de Pernambuco (apoiados por AL, BA, 

SE e RJ) e São Paulo (apoiado por MG). 

Findos os debates por parte da Comissão Executiva e tendo sido encaminhados os 

procedimentos a serem adotados na defesa da safra de 1938/1939 para o processo de votação, 

o representante paulista foi voto vencido. Definiu-se que “[...] a quota total de sacrifício será 

dividida entre os Estados cujo limite for superior a 500 mil sacos, distribuída 

proporcionalmente ao limite de cada um” (DÉ CARLI, 1996, p. 220). Em outras palavras, 

significa dizer que Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas, Sergipe e Bahia seriam, 

por ordem decrescente, os principais lesados com a adoção dessa medida de subsídio à 

exportação gravosa. A contradição da medida residia, para os produtores paulistas, no fato de 

que eles, que não tinham sequer o direito de produzir para seu autoconsumo estadual, teriam 

de arcar com a produção desprovida de mercado, realizada em outros cinco Estados, 

sobretudo em Pernambuco e Alagoas. Apesar de sua contrariedade à política de compensação 

e redistribuição dos prejuízos, causados essencialmente pelo excesso nordestino, o 

representante de São Paulo conclui sua fala frisando que, “apesar das discórdias pontuais, os 

usineiros paulistas não querem encerrar os entendimentos junto ao IAA, mantendo-se leais na 

cooperação que jamais negaram aos seus dirigentes, por estarem convictos da importância do 

Instituto para o bem coletivo”. 

Atendendo também à proposta feita por Alfredo de Maya, representante dos 

usineiros alagoanos, foi votada favoravelmente pela Comissão Executiva uma resolução que 

estabelecia a chamada “quota de equilíbrio”. Esta objetivava “eliminar” o excesso de 

produção incapaz de ser absorvido, estipulado em 1,5 milhão de sacos. Ficou assim decidido, 

entre outras coisas, que se processaria: 
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- Retirada de 950 mil sacos de açúcar demerara dos mercados internos, 

isentos da taxa de defesa de 3$000 por saco, destinando-os à exportação de 

sacrifício. Esta se operaria com base na produção de Pernambuco e 

Alagoas, na proporção de 16,5% de suas respectivas limitações; isto é, 730 

mil sacos do primeiro Estado e 220 mil do segundo; 

- Retirada de mais 550 mil sacos de açúcar demerara dos mercados internos, 

destinando-os à conversão em álcool anidro. Destes, 300 mil sacos (15% da 

limitação) seriam entregues pelos usineiros do Estado do Rio e 250 mil 

sacos seriam adquiridos pelo instituto onde melhor conviesse, por conta dos 

usineiros de São Paulo, Bahia e Sergipe; 

- Os prejuízos decorrentes da aquisição dos 250 mil sacos da quota 

correspondente aos Estados de São Paulo, Bahia e Sergipe seriam pagos por 

estes, acrescendo-se ainda uma taxa de 1$000 por saco de açúcar produzido 

por suas usinas, dentro dos respectivos limites, além da taxa convencional 

de defesa estipulada em 3$000 (ATA DA 25.ª SESSÃO DA COMISSÃO 

EXECUTIVA, DE 8 DE JUNHO DE 1938, apud DÉ CARLI, 1996, p. 222-

223). 

 

A análise desse documento evidencia o tratamento diferenciado dado pelo IAA 

aos usineiros do Norte e do Sul: basta verificar que os produtores de Pernambuco, Alagoas e 

Rio de Janeiros contribuíam com uma taxa de 3$000 por saco produzido, enquanto os de São 

Paulo arcavam com uma cobrança de 4$000. O novo regimento estabelecia, dito de outra 

forma, que Pernambuco e Alagoas “contribuiriam” para a defesa da safra açucareira nacional 

deixando de fornecer aos cofres do IAA 2.850:000$000, referentes à isenção da taxa de defesa 

de parte (16,5%) de sua excessiva produção. Por outro lado, São Paulo, Bahia e Sergipe 

arcariam com uma contribuição extra, via cobrança de sobretaxa equivalente a 250:000$000 

contos de réis. Ao finalizar a safra de 1938/1939, a exportação gravosa e subsidiada totalizava 

875 mil sacos de açúcar, o que “rendeu” ao “[...] Instituto, a fim de assegurar ao produtor um 

preço de 30$000 por saco de açúcar demerara, um prejuízo de 8$836 por saco, ou 

7.729:155$900” no computo total (DÉ CARLI, 1996, p. 240). Posto de outra maneira, os 

produtores de açúcar pernambucanos e alagoanos deixaram de contribuir com o IAA, via 

isenção da taxa de defesa, com 2,85 mil contos de réis, dando-lhe ainda um prejuízo, via 

exportação de sacrifício, de mais 7,73 mil contos de réis. Assim, o rombo que causaram no 

orçamento do IAA totalizou, no ano de 1938, a cifra dos 10,58 mil contos de réis. 

Em diversas das sessões da Comissão Executiva do IAA ocorridas no primeiro 

semestre de 1939 debateu-se centralmente a questão do extralimite, não se alcançando um 
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ponto de concórdia entre paulistas, mineiros, fluminenses, pernambucanos e alagoanos. Os 

produtores do Norte, cujas cotas eram muito superiores às do Sul – apesar de seu nível de 

consumo ser bastante reduzido quando comparado ao da região meridional – condenavam 

veementemente a produção extracota verificada sobretudo em São Paulo. Por essa época, o 

Estado paulista era a única área em que a produção de açúcar expandia-se safra após safra, a 

despeito das limitações impostas pelo IAA. Tal prática não se devia exclusivamente a ação de 

seus usineiros, que via de regra tendiam a respeitar e acatar os acordos firmados no âmbito da 

Comissão Executiva, mas sim aos pequenos produtores, que não possuíam cota alguma de 

produção e sequer estavam cadastrados junto aos registros do IAA. Estes se multiplicavam 

espalhados pelo interior do Estado na mesma proporção em que seu açúcar encontrava, com 

enorme facilidade, colocação nos inúmeros mercados de âmbito local. Era “natural” que as 

forças de mercado locais preferissem ficar com o açúcar feito nas proximidades, produzido e 

comercializado por gente conhecida, àquele proveniente de longe, que não se sabia ao certo se 

chegaria um dia ou não. Além do mais, iniciada a safra do Sul no mês de abril e a do Norte 

apenas em setembro, quando o açúcar nortista chegava a São Paulo já encontrava este 

mercado abastecido. 

Para tratar desse assunto polêmico e conflituoso, Alde Sampaio, representante de 

Pernambuco, tomou a palavra em reunião da Comissão Executiva ocorrida no mês de março 

de 1939. Afirmou ser “[...] somente do interesse dos produtores sulistas, dos Estados do Rio e 

São Paulo, a liberação dos excessos, pois a quantidade de açúcar liberado no Sul corresponde 

à idêntica quantidade de açúcar deixado de vender, e, portanto, estocado no Norte, cuja 

produção é legalmente fabricada” (ATA DA 14.ª SESSÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA, 

DE 22 DE MARÇO DE 1939 apud DÉ CARLI, 1996, p. 222-223). Esta colocação foi tomada 

por parte dos usineiros paulistas como uma acusação ideológica, política e infundada, não 

sendo recebida de boa maneira. Ademais, nesta ocasião a produção extralimite das usinas 

paulistas era de semelhante proporção à verificada pelos usineiros pernambucanos e, frise-se, 

bastante inferior à dos alagoanos (vide Tabela 32). 
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Tabela 32: Brasil: Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo – produção 

autorizada e extralimite, em sacos (safra 1938/1939). 

 

Alfredo de Maya, delegado pelo Estado de Alagoas, recomendou então que se 

adotasse o seguinte procedimento em relação ao extralimite proveniente da safra anterior: ao 

produtor de São Paulo deveria recair a cobrança de uma sobretaxa de 20$000 por saco;
495

 ao 

produtor fluminense, cobrança de sobretaxa de 15$000 por saco; aos produtores 

pernambucano e alagoano, bonificação de 8$000 por saco. Justificava-se argumentando que 

“[...] mesmo pagando pela produção excedente 15$000 por saco, ao produtor sulista ainda é 

alto negócio produzí-la”. Dessa forma, segundo seus cálculos, o IAA arrecadaria 

4.383:960$000 em sobretaxas aplicadas no Sul, que se reverteriam em 2.880:000$000 

destinados aos produtores do Norte a título de ressarcimento, sobrando ainda ao Instituto mais 

1.503:960$000 (DÉ CARLI, 1996, p. 232 e 234). 

Em desacordo com a proposição alagoana, Monteiro de Barros manifestou-se da 

seguinte maneira: “[... me] parece lógico e justo que [...] o Instituto deva liberar os excessos 

extralimites pura e simplesmente, mas se achar necessária a contribuição punitiva, esta deve 

ser igual para todos os Estados” (DÉ CARLI, 1996, p. 237). Propõe o usineiro paulista, dessa 

forma, que as unidades da federação tivessem um tratamento igualitário ante o fato de todos 

terem produzido quantidades proporcionais de açúcar extralimite. Enquanto Alde Sampaio 

pressionava a Comissão no sentido de “[...] que se resolvesse o assunto de forma rápida e 

prática”, Tarcísio de Almeida Miranda, delegado pelo Rio de Janeiro, apresentou uma 

contraproposta à sugestão de Alfredo Maya (DÉ CARLI, 1996). O debate prosseguia sem que 

nenhuma sugestão agradasse os pontos de vista tão discordantes, cada representante atuando 

em defesa dos interesses dos produtores de seu Estado/Região. Cabia, entretanto, a última 
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Na época, o preço de venda instituído pelo IAA para a saca de açúcar no mercado doméstico era de 48$000. 
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palavra ao presidente da comissão. Ouvidos todos os pareceres e propostas referentes ao 

assunto tão vivamente debatido, Barbosa Lima Sobrinho finalmente decidiu: 

– Resolve a Comissão Executiva que a contribuição [cobrada sobre os sacos 

de açúcar em situação de extralimite] deverá ser paga na proporção do valor 

do açúcar em cada Estado em forma de sobretaxa, além da taxa legal de 

defesa de 3$000 por saco. Para os diversos Estados, estipula-se as seguintes 

contribuições: 

a) Estado de São Paulo: a quota [...] será liberada mediante pagamento da 

sobretaxa de 12$000 por saco, além da taxa de defesa de 3$000. 

b) Estado do Rio de Janeiro: a quota [...] será liberada mediante pagamento 

da sobretaxa de 4$000 por saco, além da taxa de defesa de 3$000. 

c) Estado de Pernambuco e Alagoas: A quota [...] será liberada mediante 

pagamento da sobretaxa de 2$000 por saco, além da taxa de defesa de 

3$000. 

d) As sobretaxas referidas serão pagas pelos produtores interessados, ao 

Banco do Brasil, ao mesmo tempo que lhes fornecer este as guias de 

pagamento da taxa simples de defesa, de 3$000 (apud DÉ CARLI, 1996, p. 

238). 

Em síntese, os usineiros de São Paulo tiveram de pagar uma sobretaxa três vezes 

maior que os fluminenses e seis vezes maior que os pernambucanos e alagoanos pela 

liberação de seu açúcar produzido em condição extralimite. Tal resolução não enfrentava o 

verdadeiro problema, que era o da produção paulista advinda dos engenhos turbinadores não 

registrados junto ao IAA, e ainda provocava a ira e o descontentamento dos produtores 

agroindustriais do Estado, que até então haviam se mostrado bastante dispostos em colaborar 

com os sucessivos Planos de Defesa de Safra estabelecidos pelo IAA. Diante de tais 

constatações, acirravam-se tanto a crise de superprodução vigente no país, quanto os 

desentendimentos emergidos entre as distintas regiões produtoras, lideradas respectivamente 

por Pernambuco e São Paulo. 

Somente no ano de 1939 é que medidas mais severas foram implantadas no intuito 

de barrar a livre-produção de açúcar advinda dos pequenos produtores não cadastrados junto 

ao IAA. Neste ano teve início uma ferrenha campanha contra os chamados açúcares “baixos”, 

isto é, os de fabricação artesanal e, principalmente, os semi-industrializados. Nesse sentido é 
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que se deve compreender o estabelecimneto do Dec.-lei 1.130, de 2 de março de 1939.
496

 Este 

determinava, entre outras providências, que 

Art. 2º – As usinas e os engenhos, banguês e meio-aparelhos, que até a 

presente data não [estiverem devidamente cadastrados no IAA] deverão 

fazê-lo no prazo de 90 dias, sob pena de serem considerados clandestinos e 

fechados pelo Instituto, que apreenderá os seus aparelhos e maquinismos, 

com os respectivos pertences e acessórios, dando-lhes o destino que julgar 

mais conveniente, sem direito a qualquer indenização. 

Pouco tempo depois, em 4 de dezembro de 1939 foi publicado o Dec.-lei 1.831,
 497

 

por meio do qual mantinha-se a política centralizadora e autoritária que buscava exercer o 

pleno controle sobre toda a atividade canavieira nacional. Desse documento legal, destacamos 

as seguintes passagens: 

Art. 1º Fica instituida a taxa de defesa de 1$5 por saco de 60 quilos de 

açúcar  produzido nos engenhos e a de estatística de $5 por carga de 

rapadura de 60 quilos 

Art. 5 – Estão isentos da tributação a que se refere o artigo primeiro: 

a) os engenhos de açúcar cuja limitação não exceda a 100 sacos;  

b) os engenhos de rapadura movidos à tração humana e os de tração animal, 

cuja produção não exceda a 100 cargas de 60 quilos, por ano.  

§ 2º Terminada a moagem, o fabricante fica obrigado a comunicar ao 

Instituto toda a quantidade do excesso produzido, em relação ao limite 

respectivo; 

Art. 10 – Os engenhos de rapadura de tração animal ou hidráulica ou a 

vapor terão sua produção limitada pela média do triênio 1931-32 a 1933-34; 

§ 1º Quando as fichas de inscrição existentes no Instituto do Açúcar e do 

Álcool não oferecerem os necessários elementos para a fixação do limite, o 

Instituto convidará os interessados a completarem o preenchimento das 

aludidas fichas; 

§ 2º Incorrerão em multa de 500$0 a 5:000$0 os produtores que 

apresentarem dados inexatos; 

Art. 14 – Continua proibida, nos termos da legislação em vigor, a 

instalação, no território nacional, de novas fábricas de açúcar, rapadura ou 

aguardente; 
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Art. 17 – O engenho de aguardente não poderá possuir rampa, forma para 

rapadura ou outro qualquer utensílio próprio à fabricação de açúcar ou 

rapadura, sob pena de cancelamento definitivo da sua inscrição; 

Art. 19 – Todas as vendas, no território nacional, de moendas, turbinas e 

vácuos para o fabrico de açúcar, álcool ou aguardente devem ser notificadas 

ao IAA, pelo vendedor e pelo comprador, dentro do prazo de 30 dias, 

contados da data em que for feita a transação; 

Art. 22 – Consideram-se clandestinas e serão apreendidas pelo Instituto, 

independentemente de qualquer indenização, as fábricas de açúcar, 

rapadura, aguardente ou álcool: 

a) que venham a ser instaladas sem prévia autorização do Instituto; 

b) que não estejam inscritas no Instituto, ou cuja inscrição havia sido 

cancelada, nos termos deste Decreto-lei; 

c) que introduzam, no seu maquinário, qualquer modificação com 

inobservância do disposto neste Decreto-lei; 

Art. 31 –  As usinas, engenhos e refinarias são obrigadas a acondicionar 

todo o açúcar que produzam, refinem ou beneficiem em sacos, trazendo o 

carimbo marcado à tinta indelével com o número do saco, o nome do 

estabelecimento e respectiva sede, qualidade do açúcar e a safra de sua 

produção ou o trimestre em que tenha sido refinado ou beneficiado. 

Art. 60. Considera-se clandestino e será apreendido pelo Instituto, 

independentemente de qualquer indenização. 

a) todo o açúcar  ou rapadura produzido além do limite de cada usina ou 

engenho cuja existência não tenha sido comunicada ao Instituto nos termos 

do art. 8º e seus parágrafos: 

b) todo o açúcar  que for encontrado em trânsito desacompanhado da nota 

de remessa ou de entrega, nos termos deste decreto-lei; 

Art. 82. Nenhuma exportação de açúcar  poderá ser feita para os mercados 

estrangeiros sem ser por intermédio, ou com aprovação expressa do IAA. 

 

Como se nota pelos itens elencados, o Dec.-lei 1.130 era extremamente detalhista e 

rigoroso em relação ao controle que pretendia impor sobre toda a produção nacional, desde aquela 

feita pelas grandes unidades industriais até mesmo a realizada por pequenas engenhocas de 

rapadura. Cumpre frisar que todo esse esforço não tinha outro objetivo senão salvaguardar os 

interesses dos usineiros nordestinos, notadamente os de Pernambuco e Alagoas, sendo o Estado 

de Minas Gerais talvez o mais prejudicado com esta política. Sendo os açúcares baixos e a 

rapadura largamente consumidos no mercado mineiro, na medida em que estes passaram a ser 

perseguidos, muitos pequenos produtores tiveram seus insumos confiscados e apreendidos. 

Barbosa Lima Sobrinho pretendia fechar o cerco contra toda a produção que se mostrasse 
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contrária aos interesses hegemônicos de sua região de origem, o Nordeste Açucareiro. Pela 

interpretação de Pedro Ramos (1999, p. 102), “[...] o caráter da limitação então postulada deve 

ficar bem claro: o que se queria, na verdade, era impedir o ingresso de novos capitais no 

complexo” - o que nos parece uma análise demasiadamente economicista. Gileno Dé Carli (1996, 

p. 29 e 52) evidencia sua posição conservadora ao expor sua análise sobre a agudização do 

processo de limitação: 

Essa medida de proibição de novas fábricas solidificava a política de 

limitação da produção, e era justa por não consentir, quando as cotações se 

elevassem e se estabilizassem em nível remunerador, àqueles que, não 

tendo sofrido as agruras da crise, pudessem se beneficiar do novo estado de 

cousas [...] De nada valeria todo o esforço do Estado no soerguimento da 

indústria açucareira no Brasil para tê-lo anulado com o acúmulo de 

produção de novos produtores. Também não seria razoável que após um 

período de grandes dificuldades e vicissitudes, ao se aproximar o período de 

salvação, de melhoria dos preços, viessem novos produtores, sem a marca 

do sacrifício, se imiscuir nessa atividade, já contingentada. Seria, em suma, 

uma injustiça social. 

 

Como se nota, até 1940, invariavelmente os protagonistas dos principais acordos e 

desacordos promovidos pelo debate interno ao IAA eram São Paulo, Pernambuco, Alagoas e Rio 

de Janeiro. Apenas em segundo plano apareciam Bahia, Sergipe e Minas Gerais. Os demais 

Estados componentes da MRCCSB – Mato Grosso (do Sul), Goiás e Paraná – mal eram 

mencionados na maioria dos relatórios do IAA.  

O início da Segunda Guerra Mundial em setembro de 1939 interferiu profundamente 

no comércio internacional, atingindo o Brasil que, apesar de sua neutralidade inicial, foi afetado 

pela queda geral verificada nas exportações e importações (SZMRECSÁNYI, 1979). Ainda 

assim, em decorrência do rápido colapso verificado na produção europeia de açúcar de beterraba, 

ampliou-se o interesse internacional pelo açúcar de cana brasileiro. Conforme destacou Dé Carli 

(1996, p. 241), “[...] na atual emergência, tem o Brasil recebido pedidos de açúcar dos seguintes 

países: Finlândia, Turquia, França, Inglaterra, Espanha, Itália, Grécia, Iraque, Uruguai e Chile. Se 

se pudesse atender às requisições desses países, teria o Brasil a possibilidade de colocar [no 

mercado] acima de 3 milhões de sacos de açúcar de demerara”. Tal chamado era tentador aos 

produtores brasileiros, que de imediato solicitaram junto ao IAA autorização para aumentarem 

suas cotas de produção. Mas tal conjuntura causava receio ao Instituto, que já envolto em grandes 

desgastes vinculados ao estabelecimento e manutenção das “cotas de equilíbrio” e das “cotas de 

sacrifício”, temia por a perder o imenso esforço realizado durante toda a década para conter a 
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produção nacional. Apesar do otimismo inicial, o Instituto optou por agir prudentemente, levando 

os produtores a ponderar melhor e rememorar os efeitos decorrentes da grande expansão 

produtiva verificada no país por ocasião da Primeira Guerra Mundial, seguida de profunda crise. 

Dicotomicamente, predominava no alto escalão do IAA, conforme aponta Dé Carli (1996, p. 

244), a tese de que “[...] o grande futuro da indústria açucareira brasileira reside no seu consumo 

interno. Que o mercado externo continue como dreno dos nossos excessos, se bem que seja do 

interesse brasileiro a garantia de nossa posição de exportador de açúcar”. Ao mesmo tempo em 

que se receava retomar e mesmo agravar a condição de superprodução descontrolada, vigente 

durante toda a década de 1930, vislumbrava-se a possibilidade de se selar, ainda que 

momentaneamente, vantajosas vendas internacionais do produto. Este foi o contexto através do 

qual, por meio do Dec.-lei 1.669, de 11 de outubro de 1939,
 498

 foi autorizado um aumento global 

de 5% nas cotas existentes, privilegiando-se as pequenas usinas assim como a atuação dos 

fornecedores de cana. Desse decreto, destacamos o trecho que se refere ao tamanho médio das 

usinas em cada Estado: 

– A quota que for atribuída a cada Estado será dividida em três parcelas, 

sendo 50% (cinquenta por cento) para as usinas de menor produção, 30% 

(trinta por cento) para as usinas médias e 20% (vinte por cento) para as de 

maior produção. 

– A classificação das usinas, nas categorias mencionadas, obedecerá às 

seguintes normas: 

– Paraíba – Usinas menores – as que tenham quota inferior a 20.000 sacos; 

Médias – as que tenham quota entre 20.000 e 40.000 sacos; Maiores – 

aquelas cuja limitação exceda de 40.000 sacos. 

– Pernambuco – 1.ª – Até 60.000; 2.ª – de 60.000 a 150.000; 3.ª – mais de 

150.000. 

– Rio de Janeiro – 1.ª – Até 60.000; 2.ª – de 60.000 a 120.000; 3.ª – mais de 

120.000. 

– São Paulo – 1.ª – Até 40.000; 2.ª – de 40.000 a 120.000; 3.ª – mais de 

120.000. 

– Alagoas – 1.ª – Até 30.000; 2.ª – de 30.000 a 100.000; 3.ª – mais de 

100.000. 

– Bahia – 1.ª – Até 30.000; 2.ª – de 30.000 a 70.000; 3.ª – mais de 70.000. 

– Minas Gerais – 1.ª – Até 10.000; 2.ª – de 10.000 a 30.000; 3.ª – mais de 

30.000. 
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– Sergipe – 1.ª – Até 6.000; 2.ª – de 6.000 a 20.000; 3.ª – mais de 20.000.
499

 

Como se pode notar, naquele momento o conceito de grande, média e pequena 

usina variava entre os Estados, sendo as maiores do país localizadas em Pernambuco e no Rio 

de Janeiro, seguidas pelas de São Paulo e Alagoas. Por esse Decreto-lei nota-se, ainda, que 

Minas Gerais possuía usinas de porte bem menor do que as dos grandes Estados produtores. O 

tamanho médio das usinas de Mato Grosso e Goiás sequer é mencionado, pois eram todas de 

porte bastante restrito. O Paraná não tinha na época ainda nenhuma usina em funcionamento. 

O Mapa 91 refere-se à produção municipal de cana-de-açúcar, e mostra que em 

1940 haviam duas principais zonas canavieiras nos Estados que hoje fazem parte da 

MRCCSB: a porção leste de São Paulo (eixo Piracicaba-Ribeirão Preto) e a Zona da Mata 

Mineira. A zona piracicabana mantinha-se como a mais importante do Estado, abrangendo 

diversos municípios, dentre os quais Piracicaba (produtora de 445 mil toneladas de cana), 

Santa Bárbara d’Oeste (235 mil), Capivari (160 mil), Limeira (105 mil), Porto Feliz (85 mil), 

Rio das Pedras (75 mil) e Campinas (65 mil). Na zona ribeirão pretana/sertanezina 

destacavam-se as produções de cana verificadas em Santa Rosa do Viterbo (105 mil 

toneladas), Sertãozinho (100 mil) e Pontal (20 mil). Como pontos isolados destacavam-se 

ainda os municípios paulistas de Igarapava (115 mil toneladas), Pirajuí (55 mil), Tabatinga 

(50 mil), Jaú (40 mil), Lençóis Paulista (30 mil) e Araraquara (20 mil). 

Em Minas Gerais predominava a fabricação de açúcar feita em pequenas unidades 

de produção, existindo apenas duas empresas de maior monta: Anna Florência, em Ponte 

Nova e Rio Branco, no município homônimo. Respondiam juntas por cerca de 40% da 

alocação total das cotas de produção de açúcar industrial naquele Estado (IAA, 1942, p. 70). 

Nas demais localidades mineiras, assim como nos demais Estados que hoje compõem a 

MRCCSB, também havia o cultivo da gramínea, porém em menor escala de intensidade. Este 

era realizado em todas as zonas relativamente mais povoadas, e as áreas onde não foi 

identificada a sua existência em geral coincidem com os chamados “vazios demográficos”. 
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Mapa 91: MRCCSB: produção municipal de cana, em toneladas (1940). 

 

Durante os primeiros anos da Guerra procedeu-se um ciclo de negociação com os 

Estados Unidos, voltado à venda do açúcar brasileiro no mercado norte-americano a preços 

preferenciais. No entanto tais negociações foram malogradas. Diante da iniciativa tomada por 

parte dos EUA, o Instituto do Açúcar e do Álcool sugeriu que se estabelecesse um acordo nos 

seguintes termos: o IAA autorizaria um aumento de produção da ordem de 100 mil toneladas 

(1,69 milhão de sacos) destinadas exclusivamente ao abastecimento do mercado norte-

americano durante o período em que se prolongasse a guerra. Passado o conflito, os Estados 

Unidos manteriam uma compra anual de 30 mil toneladas, cabendo ao Brasil procurar 

colocação para as restantes 70 mil (DÉ CARLI, 1996). Como o consumo daquele país orçava 

em torno de 6 milhões de toneladas/ano, o que o governo brasileiro se propunha a fazer era 

abastecê-lo em 1,6% de sua demanda durante o período de guerra, reduzindo sua participação 

para 0,5% após o término do conflito. A proposta foi rechaçada, permanecendo apenas o 

antigo desejo brasileiro de se obter algum mercado externo que lhe fosse preferencial e cativo. 
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Entretanto a proposta norte-americana buscava “[...] apenas suprimento momentâneo, sem 

assegurar vantagens recíprocas” (DÉ CARLI, 1996, p. 253-254). 

12.4  O deslocamento do eixo central da produção nacional de açúcar para o Estado de 

São Paulo e a consolidação das bases territoriais da MRCCSB 

12.4.1  A Coordenação de Mobilização Econômica e a descentralização da produção 

açucareira nacional (1942-1945) 

Em fevereiro de 1942 os submarinos alemães iniciaram ataques à costa brasileira, 

e em 22 agosto de 1942 o Brasil entrou oficialmente na 2ª Guerra Mundial, afrontando os 

países do Eixo. A partir desse momento ficou extremamente limitado o comércio externo via 

marítima, ficando o país impossibilitado de exportar açúcar e de importar combustíveis 

automotivos derivados de petróleo (gasolina e diesel). Barbosa Lima Sobrinho (apud DÉ 

CARLI, 1996, p. 253), ao se pronunciar sobre o Plano de Safra de 1942/1943, então em 

processo de elaboração, referiu-se a ele como 

[...] um plano de economia de guerra [pelo qual], atendendo às imposições 

da hora presente e sem a quebra de sua orientação tradicional, o Instituto 

resolveu destinar na próxima safra o máximo de matéria-prima disponível à 

produção alcooleira. Sem sacrificar o consumo nacional de açúcar, para o 

qual foram reservados 12.000.000 sacos de açúcar, fixamos o limite de 

estocagem em 2.200.000 sacos, encaminhando o restante para a fabricação 

de álcool [...] Cada destilaria deve produzir o máximo de sua capacidade, 

tenha ou não tenha matéria-prima. Se existe a matéria-prima, basta melhorar 

o preço do álcool para se obter uma produção maior. Mas, se não existe 

matéria-prima, caberá ao Instituto deslocar para essas destilarias o 

excedente de outras fábricas que não se acham nas mesmas condições de 

capacidade de destilação. Transportar o açúcar ou o mel residual de uma 

fábrica para outra, autorizar o fabrico de açúcar em outras usinas, que estão 

lotando as respectivas destilarias, é a missão do Instituto. 

O país entrou então numa fase de aguda crise de falta de combustível veicular, 

apelando à produção e ao consumo do álcool-combustível como nunca o fizera antes na 

história. Por meio do Dec.-lei 4.722, de 22 de setembro de 1942 a produção alcooleira foi 

alçada à categoria de “indústria de interesse nacional”. A partir desse momento teve grande 
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impulso o programa de construção das grandiosas destilarias centrais do IAA, que recebendo 

aguardente, mel residual ou mesmo açúcar bruto de outras fábricas os converteria em álcool-

motor. Como consequência da guerra submarina e do vertiginoso esforço pela ampliação da 

produção e consumo de álcool, começou a faltar açúcar no mercado doméstico. Recorreu o 

IAA à concessão de novo acréscimo global nas cotas de produção, da ordem de 10%. Por 

meio da Resolução 26, de 18 de março de 1942, entre outras providências, o Instituto 

determinou: 

– Fica, desde já, estabelecido um aumento de 10% nos limites dos Estados 

açucareiros, distribuído este aumento entre as usinas de cada Estado, de 

acordo com o plano de defesa; 

– O Instituto do Açúcar e do Álcool não fará qualquer restrição à moagem 

de cana destinada à produção de açúcar extralimite a ser convertida em 

álcool. 

Além da falta de combustível, que resultou no estímulo à produção de álcool, o 

envolvimento brasileiro no conflito acarretou também profundas consequências para os 

processos de fabricação, comércio e consumo de açúcar no país. Segundo Szmrecsányi (1979, 

p. 204), a “[...] interrupção do comércio de cabotagem pela guerra submarina dificultou o 

abastecimento de açúcar no Centro-Sul, na época efetuado em grande parte pelos produtores 

do Nordeste. A II Guerra Mundial chegou ao cúmulo de dividir o país em duas áreas 

contrastantes: o Nordeste, com superprodução de açúcar, e o Centro-Sul, com falta do 

produto”. Dessa forma, a produção nordestina ficou sem destinação, enquanto no restante do 

Brasil faltava açúcar para o consumo trivial, recorrendo-se ao racionamento. Messias de 

Gusmão (apud DÉ CARLI, 1996, p. 363), senhor de engenho e diretor comercial da 

Cooperativa Central de Banguezeiros de Alagoas, publicou um artigo no Jornal de Alagoas, 

em que fazia o seguinte apelo em defesa da manutenção da proibição da livre-produção de 

açúcar: 

[...] se atualmente está faltando açúcar no Sul é pela falta de transporte. Os 

nossos armazéns estão empilhados de sacos até o teto [...] e enquanto não 

chegarmos a um resultado prático, que se racione, que se reduza em parte o 

consumo do açúcar entre as populações sulistas. Muito mais justo este 

sacrifício, temporário e admissível diante das duras imposições da guerra, 

do que a morte definitiva de uma indústria secular, que constitui o elemento 

básico da economia de uma região inteira. Sei, porque, insisto em repetir: 
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hoje, serão os banguês, amanhã serão as usinas [do Norte] a pagar o mesmo 

tributo; não tenhamos ilusão a este respeito. 

Conforme testemunhou o periódico O observador econômico e financeiro (n. 122, 

mar. 1946, p. 142), o racionamento de açúcar atingiria tamanha proporção no chamado Sul do 

país que até mesmo “[...] Piracicaba, cuja produção de açúcar deve andar por um milhão de 

sacas de 60 quilos por safra, está na iminência de não encontrar onde comprá-lo. A Prefeitura, 

em edital, aconselha os consumidores a limitarem seus gastos”. 

Figura 4: Rio de Janeiro: capa do periódico A Manhã, de 16 de maio de 1943, em que se 

lê: “Terá início amanhã, nesta capital, o racionamento do açúcar”. 

 

Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira/Fundação Biblioteca Nacional. 

 

Nesse contexto diferenciado da história do país o governo federal criou a Comissão 

de Defesa da Economia Nacional e a Comissão de Abastecimento, ambas visando concatenar os 

esforços econômicos para atenuar os efeitos perversos da guerra. Posteriormente as duas 

convergiram, dando origem à Coordenação de Mobilização Econômica (CME), órgão de funções 

mais abrangentes, dotado de importância estratégica na mediação dos esforços brasileiros de 

guerra. Sua finalidade era coordenar o funcionamento da economia do país num contexto de 

emergência, gerado pela entrada do país no conflito internacional. Subordinava-se diretamente ao 

Presidente da República, Getúlio Vargas. Teve três coordenadores: o primeiro foi João Alberto 

Lins de Barros, ao qual se seguiram João Carlos Vidal e o general Anápio Gomes. 
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A CME tornou-se, momentaneamente, mais influente do que o próprio IAA na 

orientação dos novos rumos a serem adotados pela política açucareira e alcooleira nacional, 

relegando o Instituto a segundo plano. Ao se sobrepor ao IAA no planejamento estratégico da 

produção, a CME reduziu a histórica vocação varguista de salvaguardar especialmente os 

interesses dos produtores nordestinos, revertendo a linha de atuação do Instituto.  

Szmrecsányi (1979) observa que, tentando diminuir “[...] a escassez e evitar o 

racionamento do produto no Centro-Sul, o Governo Federal, através [...] da CME acabou 

afrouxando os controles exercidos pelo IAA, chegando inclusive a autorizar [...] a liberação do 

regime de cotas e a montagem de novas usinas” (p. 210). Nessa conjuntura, diversas medidas 

foram adotadas, tratando-se de um momento de suma importância para o traçado da evolução 

histórica do setor canavieiro nacional. A partir desse momento tanto as normativas publicadas 

pelo IAA quanto as da CME passam a nos interessar, o que se manterá até a extinção desta última, 

ocorrida após o término da guerra. 

A primeira regulamentação nova que citamos foi a Resolução s/n° do IAA, de 2 de 

setembro de 1942, que concedeu aumento generalizado nas cotas, encampado na prática somente 

pelas usinas existentes nos Estados subabastecidos, notadamente em São Paulo. Tratou-se de um 

aumento de 15% para as usinas já instaladas e de 5% aos engenhos turbinadores, cogitando-se 

ainda a distribuição de cotas aos Estados não produtores. Salientamos a seguir alguns de seus 

trechos mais representativos: 

A Comissão Executiva do Instituto do Açúcar e do Álcool, usando das 

atribuições que lhe são facultadas por lei, resolve: 

Art. 1.º A partir da safra 1943/44, será aumentada a Limitação Geral do 

país, em 15%. 

Art. 3.º Além dos 15% de aumento destinado às Usinas, o I.A.A. aumenta, 

ainda mais, de 5%, a limitação do país, destinando este último aumento ao 

reajustamento dos Engenhos Turbinadores e formação de uma quota de 

açúcar para novas fábricas em Estados que não possuem Usinas ou que 

delas necessitem, por possuírem uma indústria com limite de produção. 

Pouco depois de completar um mês de instalada, a Coordenação da Mobilização 

Econômica fez aprovar a notória Portaria 17, de 3 de novembro de 1942.
500

 Trata-se de um 
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documento histórico que, devido ao seu grande valor e à importância fundamental para o tema 

discutido neste trabalho, será transcrito quase em sua íntegra: 

O Coordenador da Mobilização Econômica, usando das atribuições que lhe 

confere o Decreto-lei n. 4.750, de 28 de setembro de 1942, e 

Considerando a necessidade de garantir o suprimento de açúcar nos 

mercados consumidores do Extremo Norte e do Sul; 

Considerando as dificuldades dos transportes marítimos e ferroviários, 

afetados pela guerra; 

Considerando a conveniência de dotar Estados da Federação de um parque 

açucareiro que atenue as consequências do insuficiente abastecimento do 

açúcar; 

Considerando, entretanto, a necessidade de se resguardar a estrutura da 

atual política açucareira, prestigiada por um decênio de realizações 

indiscutíveis; 

Considerando, enfim, a urgência de se aumentar o número de destilarias no 

país, resolve: 

Art. 1.º O Instituto do Açúcar e do Álcool liberará, na safra 1943/44, até 

15% da produção de açúcar dos Estados do Sul, nas usinas que hajam 

executado os planos de produção de álcool estabelecidos pelo IAA, 

admitindo-se para os Estados exportadores do Norte a faculdade de destinar 

a álcool igual percentagem de produção extralimite, por preço equivalente 

ao do extralimite, ora autorizado. 

Art. 2.º Excedidas todas as possibilidades de transformação da produção em 

álcool e não havendo também nenhuma possibilidade de exportação ou de 

estocagem normal, o Instituto do Açúcar e do Álcool fica autorizado a 

suspender a fabricação de açúcar para vendas no mercado nas usinas 

situadas em zonas atingidas pela impossibilidade da colocação total da safra 

[Nordeste Açucareiro], buscando no extralimite ou na percentagem de 

liberação ora autorizada, a compensação para o açúcar infralimite, que 

deixou de ser fabricado, quando for apurada a existência de matéria prima 

não utilizada. 

Art. 3.º A título de exceção na situação decorrente da guerra, fica autorizada 

a montagem de novas fábricas de açúcar nos Estados do Amazonas, Pará, 

Maranhão, Piauí, Paraná, Rio, Rio Grande do Sul, Goiás e Território do 

Acre. 

Parágrafo único. Poderá ser autorizada também a montagem de novas 

fábricas na região do Alto Rio Doce e no sul de Mato Grosso. 

[...] 

Art. 5.º A quota máxima autorizada aos Estados acima enumerados será a 

seguinte: 
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Art. 6.º Nenhuma fábrica poderá ter o limite superior a 3.000 sacos quando 

engenho, ou 30.000, quando usina. 

Art. 7.º Fica o Instituto do Açúcar e do Álcool autorizado a determinar o 

processo para a instalação de novas fábricas, devendo os requerimentos ser 

apresentados dentro de 90 dias, a contar da presente resolução. 

Art. 8.º Serão canceladas as concessões, quando não estejam montadas e em 

condições de funcionamento, as fábricas no prazo de 18 meses, a contar da 

data da concessão. 

Art. 9.º Fica autorizada, a título de exceção, a transferência dos 

maquinismos de usinas que não estejam em funcionamento, sem que isso 

importe na transferência da quota de produção, e desde que não haja 

interesse ou direitos prejudicados por essa transferência. 

Art. 10. A concessão das novas usinas será condicionada à instalação de 

destilarias com a capacidade que for arbitrada pelo Instituto do Açúcar e do 

Álcool e que possa produzir, no período de 200 dias de trabalho, um volume 

de álcool na correspondência de 15 litros por saco de açúcar de 60 quilos 

concedido. 

Parágrafo único. A destilaria deverá estar instalada no mesmo prazo 

concedido para a montagem e funcionamento da usina. 

 

Somadas, essas novas cotas representavam um acréscimo de 320 mil sacos, tendo 

sido alocadas exclusivamente em Estados que se caracterizavam pela não produção de açúcar (ou 

pela irrisória produção de açúcar). É verdade que nem todas essas novas cotas foram utilizadas, e 

que alguns desses Estados permaneceram como não produtores. Por outro lado, também é 

inegável a importância dessa portaria normativa para o surgimento das primeiras fábricas de 

açúcar no Paraná e no território que futuramente viria a formar o Estado do Mato Grosso do Sul. 

Por fim, foi ainda um importante estímulo ao aumento da produção de açúcar em Goiás. Dessa 

forma, tal documento pode ser considerado uma espécie de “embrião da MRCCSB”. A ele 
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seguiram-se outras normativas durante o período em que vigorou a guerra, de suma importância 

ao estudo da formação da grande região canavieira de escala mundial atualmente existente no 

Centro-Sul do Brasil.  

Quanto ao Estado de São Paulo, pode-se dizer que a essa altura já havia se 

consolidado duas sub-regiões canavieiras: a de Piracicaba, mais antiga, e a de Ribeirão Preto, 

mais recente. Entre as duas intensificava-se o surgimento de novos núcleos pequenos produtores, 

o mesmo ocorrendo nos territórios mais isolados do Oeste Paulista, onde despontavam 

pioneiramente as usinas São Manoel (no município de São Manuel), Miranda (Pirajuí), Paredão 

(Marília) e São José (Birigui). Oficialmente o Estado possuía, no ano de 1943, 38 usinas com 

funcionamento autorizado pelo IAA, cuja localização está indicada no mapa a seguir. 

Mapa 92: Estado de São Paulo: usinas em situação regulamentada pelo IAA (1943). 

 

Fonte: DÉ CARLI, 1943, p. 2. 

 

Em 1943 a Portaria 49 da CME 

[...] autorizou a instalação, nos Estados insuficientemente abastecidos por 

sua produção, de novos engenhos, com capacidade de até 400 sacos por 

ano, sem outra qualquer formalidade senão a de comunicar o fato, pelo 

interessado, à Prefeitura local [...] praticamente transferindo às usinas e aos 

turbinadores do Centro-Sul as parcelas da produção que não podiam ser 



 

592 
 

fornecidas pelos produtores do Nordeste devido às dificuldades de 

transportes (SZMRECSÁNYI, 1979, p. 201).  

Segundo levantamento de Dé Carli (1996, p. 425), essa brecha foi amplamente 

aproveitada, principalmente em São Paulo, onde o serviço de fiscalização do IAA informou 

que somente no município de Piracicaba esses novos engenhos produziram mais de 40 mil 

sacos na safra de 1945. Nesse momento propagou a montagem de novos engenhos e 

engenhocas de cana em solo paulista, sobretudo por conta da iniciativa de ex-colonos de 

origem italiana, muitos dos quais tendo se tornado usineiros ainda antes do final da década. 

Destacaram-se na zona piracicabana, entre outras famílias, os Ometto, Forti, Fioravante, 

Azanha, Cillos, Meneghel e Quagliato. Na zona ribeirão pretana/sertaneziana, dentre outras, 

as famílias Mazzer, Biagi, Marchesi e Corona. 

À medida em que se ampliava a produção de açúcar no Centro-Sul, agora não 

mais considerada como ilegal, clandestina ou extracota, também se intensificavam no 

Nordeste os apelos feitos junto ao IAA (e mesmo diretamente ao presidente Vargas) para que 

tal aumento fosse barrado a qualquer custo, sobretudo o verificado em Sào Paulo. Ao mesmo 

tempo em que faltava açúcar no Centro-Sul, sobrava no Nordeste. Contrapunham-se, 

conflituosamente, os interesses imediatistas dos primeiros, qual seja, a garantia de seu 

abastecimento real, e os interesses seculares dos segundos, que lutavam pela sobrevivência do 

principal alicerce de sua economia regional. José Lins do Rego, que então já havia publicado 

as obras literárias Menino de engenho (1932), Banguê (1934) e Usina (1936), e que naquele 

mesmo ano de 1943 lançou Fogo morto, fez circular pela mídia nacional um artigo no qual 

expunha sua visão pessimista (mas realista) sobre a crise que afetava o meio rural nordestino: 

Os banguês do Nordeste estão em perigo de vida. Já não são as usinas que 

os devoram, já não é a grande indústria que os esmaga. Há uma medida de 

guerra, um ato de coordenação econômica, que será a destruição de toda a 

lavoura que vive ali da exportação para o Sul. O Brasil é um grande corpo 

que precisa, para subsistir, de uma circulação perfeita. Então, para se vencer 

uma dificuldade de emergência, iremos ao sacrifício de membros essenciais 

deste imenso corpo? A erva daninha cobrindo tudo, o mato crescendo, o 

homem de braços cruzados, como um peso morto. A casa grande roída de 

cupim, o engenho de fogo morto, o cercado sem a vaca leiteira e sem o 

pasto batido [...] ver-se uma terra, que se conheceu no esplendor da 

abundância, reduzida a nada, abandonada do homem que a tratou como 

mãe. O que pretende a Coordenação Econômica? Eu, como filho deste 
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mundo que se acaba, faço o meu apelo ao Presidente. O clamor dos banguês 

nordestinos deve chegar aos ouvidos do Sr. Presidente Getúlio Vargas (apud 

DÉ CARLI, 1996, p. 364). 

Um telegrama enviado a Getúlio Vargas por Ormírio Monte, então presidente do 

Sindicato de Banguezeiros e Fornecedores de Cana de Alagoas e por Mário Gomes, 

presidente da Associação dos Plantadores de Cana de Alagoas revela outros aspectos do 

drama sofrido pelos produtores nordestinos diante da não colocação de sua principal 

mercadoria no comércio com o Sul: 

Por intermédio do Instituto do Açúcar e do Álcool [fazemos] um angustioso 

apelo à grande visão de estadista de vossa excelência, no sentido de evitar 

que seja concretizada a autorização que se anuncia de montagem 

indiscriminada de novos engenhos no Sul do país. Somos tradicionalmente 

canavieiros desde o Brasil Colônia, temos vivido, como o fizeram nossos 

avós, dessa atividade na qual se baseia a economia de nosso Estado. A 

permissão de novos engenhos no Sul significa o nosso aniquilamento [...] 

Confiantes em que mais uma vez os banguezeiros e plantadores de cana de 

Alagoas e de todo o Nordeste encontrarão a certeza de que poderão 

continuar a produzir e trabalhar pelo Brasil. Respeitosas saudações (apud 

DÉ CARLI, 1996, p. 364). 

Em Pernambuco o industrial Manoel de Brito, proprietário da Usina Barreiros, 

assim se colocou em entrevista concedida em 28 de abril de 1943 ao Jornal Pequeno, do 

Recife: 

A notícia de que se pretende autorizar a montagem de novos banguês nos 

Estados de Minas e de S. Paulo veio trazer justificada inquietação aos 

centros açucareiros de Pernambuco e dos demais Estados nordestinos [pois 

assim] deixariam de funcionar as travas do aumento ilimitado da produção 

do açúcar no país, desviando os rumos da sábia orientação do Instituto do 

Açúcar e do Álcool, e provocando uma crise econômica sem precedente em 

toda a economia do Nordeste. Sou inteiramente solidário com o movimento 

que se processa entre os banguezeiros no sentido de se dirigir ao grande 

presidente Vargas, a fim de não ser posta em prática a medida que visa 

conceder a instalação de novos banguês. Como todos sabem, o próprio 

presidente Getúlio Vargas se tornou, de há muito tempo, o maior defensor 

da economia nordestina criando o Instituto do Açúcar e do Álcool, 

resolvendo os nossos mais angustiantes problemas e entregando a direção 

daquela autarquia ao pernambucano ilustre por todos os títulos que é o Sr. 

Barbosa Lima Sobrinho. Assim, tenho plena convicção de que o próprio 
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Presidente Vargas repugnará qualquer medida que venha prejudicar os 

legítimos interesses da lavoura canavieira, como seria o caso, sendo posta 

em execução a medida em foco. O próprio Sr. Barbosa Lima Sobrinho, cuja 

aguda inteligência e profundo conhecimento de nossos problemas, saberá 

encontrar a solução adequada para que possamos sair rigorosamente e sem 

prejuízo da situação atual (apud DÉ CARLI, 1996, p. 366). 

Ainda que possa parecer um enorme contrassenso, quanto mais o açúcar 

nordestino perdia seu espaço no mercado nacional, mais seus usineiros pressionavam o IAA 

para que este aumentasse o preço de referência nacional, criando uma valorização artificial de 

um produto cada vez menos comercializado. O preço fixado para a comercialização da saca 

de açúcar no país era de Cr$ 58, porém, com a escassez provocada em São Paulo em função 

da guerra, “[...] este se vende nas usinas sulistas por 90 cruzeiros” (DÉ CARLI, 1996, p. 261). 

Para Barbosa Lima Sobrinho essa distorção tinha que ser forçosamente corrigida, ou ao 

menos amenizada, e a solução que lhe ocorria era aumentar o preço tabelado pelo IAA, 

acreditando assim estar criando uma medida de compensação e benefício aos usineiros 

nordestinos. Conforme colocou o presidente do IAA (apud DÉ CARLI, 1996, p. 270), para o 

açúcar havia “[...] no Brasil, dois preços: o preço justo, do mercado do Nordeste, controlado 

pelo Instituto [...] e o preço arbitrário do Sul, decorrente da situação geográfica”. Mesmo 

diante das objeções feitas por Monteiro de Barros, delegado por São Paulo, e Belo Lisboa, de 

Minas Gerais – ambos representantes, portanto, dos interesses do “Sul açucareiro” – a 

proposta de aumento do preço foi aprovada, sendo este reajustado para Cr$62. Ainda assim, 

diante da nova realidade advinda com a guerra, José Bezerra Filho, representante dos 

usineiros de Pernambuco, deixava transparecer sua insatisfação e preocupação ao lembrar que  

O Norte, com a sua produção decrescida, mantinha-se dentro do equilíbrio 

estatístico do açúcar, e os Estados sulistas, estimulados pelos preços 

elevados, preços às vezes verdadeiramente inflacionistas, jogavam nos 

mercados nacionais uma formidável massa de produção extralimite [sendo] 

privilegiados, favorecidos por tantas vantagens, estimulados por preços 

excessivos, dispondo de consumo na porta de suas usinas, tendiam a 

produzir cada vez mais, ad infinitum (apud DÉ CARLI, 1996, p. 261). 

Ainda que dentro do IAA se mantivesse uma forte tendência a salvaguardar 

primordialmente os interesses regionais nordestinos, em âmbito maior a CME pressionava 

pela descentralização da produção nacional. Assim, publicou-se a Resolução 79, de 12 de 
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abril de 1944,
501

 estabelecendo novas medidas de estímulo e defesa à produção de açúcar e 

álcool no país. Transcrevemos somente as partes consideradas mais essenciais desse 

documento: 

A Comissão Executiva do Instituto do Açúcar e do Álcool, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve: 

DA PRODUÇÃO 

Art. 1.º Fica assegurada, no período de cinco safras, a partir de 1944-45, a 

liberação pelo IAA, de todo o açúcar de excesso, necessário ao consumo 

nacional. 

Art. 2.º No caso de excesso de produção sobre as necessidades do consumo 

o Instituto poderá determinar a fabricação de álcool com a matéria-prima 

excedente, assegurando ao produtor um preço para o álcool, em paridade 

com o do açúcar, na base da cotação fixada para o tipo cristal, sobre vagão 

usina, no Estado do Rio de Janeiro. (...) 

Art. 4.º O açúcar produzido dentro das cotas fixadas pela Instituto destina-

se ao consumo interno do País. Somente serão autorizadas as vendas para o 

exterior se o exame estatístico revelar excessos de produção sobre o 

consumo e sobre as necessidades de uma massa normal de estoque, 

satisfeita a exigência do art. 2.º. 

Art. 5.º Continua livre, na safra 1944/45, a produção de açúcar dos 

engenhos turbinadores e dos engenhos banguês. 

Art. 6.º Terá o tratamento de produção intralimite todo o açúcar produzido 

no período que anteceder a 10 de junho de 1944 pelas usinas dos Estados do 

Sul. (...) 

DO AUMENTO DE LIMITE E SUA DISTRIBUIÇÃO 

Art. 8.º São aumentados em 20% (vinte por cento) os limites estaduais 

efetivos de produção de açúcar de usina. (...) 

Art. 11. Os aumentos de que trata o artigo 8.º serão distribuídos, a título 

definitivo, entre as usinas, logo que estejam concluídos os trabalhos 

redistribuição de que trata a Resolução 74-43. 

Parágrafo único. As quotas individuais de aumento resultante da 

distribuição referida neste artigo serão incorporadas aos limites das usinas a 

partir da safra 1945/46. 

Art. 12. As quotas para novas fábricas estabelecidas pela Portaria n.º 17-42, 

da Coordenação de Mobilização Econômica e pela Resolução de 4-11-43 da 

Comissão Executiva do I.A.A., e ainda não utilizadas, poderão ser 
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aproveitadas pelas usinas existentes nos Estados respectivos, na safra 

1944/45. 

Sala das Sessões da Comissão Executiva do Instituto do Açúcar e do 

Álcool, aos doze dias de abril do ano de mil novecentos e quarenta e quatro. 

 Barbosa Lima Sobrinho, Presidente 

  

Como se nota, por essa resolução não foram apenas ampliadas as cotas de todas os 

Estados em 20%, como ainda foi liberado “[...] no período de cinco safras, a partir de 1944-

45, todo o açúcar de excesso, necessário ao consumo nacional”. Tais medidas foram de 

grande estímulo aos pequenos produtores paulistas, muitos dos quais aproveitando-se da 

situação de maior liberdade para ampliarem e modernizarem suas fabriquetas. Todo o 

acréscimo de produção verificado no país voltava-se ao atendimento do mercado interno, 

tendo como principal característica o estímulo à produção em locais próximos aos do 

consumo, evitando-se assim o ônus causado pelos fretes de longas distâncias, além dos riscos 

logísticos trazidos pela guerra submarina. Desse modo, um aumento autorizado de 20% podia 

ser interpretado como um “aumento de fato” para os produtores de São Paulo (onde havia 

racionamento da mercadoria) e apenas como um “aumento teórico” para os do Nordeste (onde 

os estoques estavam abarrotados). 

A elevação da produção de álcool para suprir parcialmente a lacuna deixada pela 

redução nas importações de gasolina assimilou parte considerável da cana e mesmo do 

próprio açúcar para sua produção, tornando este último item ainda menos acessível à 

população. O enorme estímulo dado à produção alcooleira para abastecer veículos 

automotores com o emprego do chamado “carburante nacional” tirou parte substancial do 

açúcar que circulava pelo mercado doméstico brasileiro. Conforme Szmrecsányi (1978, p. 

204), 

A demanda insatisfeita nos principais centros consumidores do país acabou 

determinando a expansão do parque açucareiro e da lavoura canavieira em 

áreas que antes da II Guerra Mundial importavam a maior parte do açúcar 

que consumiam. A consequência principal e mais duradoura desse processo 

foi a transferência do eixo da agroindústria canavieira do Brasil, da Região 

Nordeste para o Centro-Sul. Essa transferência, que só seria completada no 

início da década de 1950, já se tornou visível antes do término das 

hostilidades. 
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Mantida a política de estímulo à produção açucareira feita nas áreas onde havia 

desabastecimento crônico da mercadoria, anunciou-se a Resolução 103, de 21 de março de 

1945. Ficou então determinada a concessão de novas cotas, equivalentes a mais 700 mil sacas, 

a serem distribuídas após minuciosa avaliação dos projetos voltados à implantação de novas 

usinas. Tais projetos foram encaminhados ao IAA, devendo estar em acordo com o edital 

publicado no Diário Oficial da União de 16 de julho de 1945. Para a concessão dos direitos 

de montagem de novas unidades agroindustriais no país teriam preferência, em igualdade de 

condições, pessoas físicas ou jurídicas que ainda não fossem proprietárias de usina. Segundo 

Dé Carli (1996, p. 427), no julgamento das propostas, tiveram preferência: 

a) os candidatos que apresentassem os melhores e mais completos planos de 

assistência social, técnica e financeira; 

b) as usinas que se localizassem longe do litoral; 

c) os candidatos que se propusessem a lotear a terra para os fornecedores de 

cana, desde que se responsabilizem pela execução dessas obras e serviços 

de interesse coletivo, destinados a garantir a segurança, bem-estar e 

abastecimento dos fornecedores, suas famílias, bem como seus agregados e 

dependentes;  

d) candidatos que se propusessem a construir destilarias de maior 

capacidade. 

Caso o concessionário selecionado não montasse a usina e a destilaria dentro dos 

prazos previstos no contrato, sua permissão caducaria e ele perderia em definitivo o direito 

provisoriamente adquirido. Pela Resolução 103 as novas cotas deveriam se distribuir da 

seguinte maneira: 
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Tabela 33: Brasil: novas cotas concedidas para zonas subabastecidas, em sacos 

(Resolução 103, de 21 de março de 1945). 

 

É de se estranhar que a maior alocação tenha sido conferida justamente ao Rio 

Grande do Sul, onde já se sabia que as condições climáticas não permitiriam o cultivo 

canavieiro feito em escala agroindustrial. As outras alocações mais significativas foram todas 

feitas para Estados inseridos na MRCCSB: São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso. 

Chama também a atenção o fato de Goiás não ter sido elencado. Outra área que atualmente 

faz parte da MRCCSB e que foi beneficiada com uma cota de produção nada desprezível para 

a época foi o Território de Ponta Porã, que em parte corresponde hoje à zona canavieira sul-

mato-grossense. 

Cumpre destacar que, de tão impactante, a Resolução 103/1945 não foi 

implantada sem antes passar por um processo revisionista, que só se concluiu ao final da 
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guerra. Terminado o prazo para submissão dos projetos de implantação das novas usinas nos 

Estados subatendidos, iniciou-se o processo de análise do material recebido por parte do IAA. 

Durante as sessões extraordinárias da Comissão Executiva, realizadas em outubro de 1945, 

foram apreciados os relatórios apresentados por uma comissão especialmente designada para 

examinar premilinarmente as propostas apresentadas.
502

 O parecer final do Instituto 

considerou que a maior parte das cotas não poderia ser distribuída conforme estava sendo 

solicitado, fosse em função de inadequações verificadas nos projetos, fosse pela inexistência 

de interessados em alguns Estados e Territórios Federais. Finalizado o prazo de envio das 

propostas, não houve concorrentes interessados nas cotas destinadas aos estados do Extremo 

Norte (Amazonas e Pará), à Bahia, Rio Grande do Sul e nem aos Territórios do Acre, Rio 

Branco, Guaporé e Iguaçu. Em outros Estados a distribuição foi incompleta, remanescendo 

cotas sem alocação. Assim, distribuídas as concessões entre os solicitantes que obtiveram o 

aceite do corpo técnico e da Comissão Executiva do IAA, restaram ainda 465 mil sacas em 

cotas. Deciciu-se que estas deveriam ser redistribuídas entre os concorrentes já aprovados, e 

também entre novos interessados. Para tal procedimento, o saldo de cotas foi dividido em dois 

grupos: “[...] o do Norte até a Bahia, incluindo-se os Territórios, menos o de Ponta Porã; e o 

do Sul” (DÉ CARLI, 1996, p. 352). Tal proposta, feita com o intuito de promover o 

remanejamento das cotas disponibilizadas pela Resolução 103 configurou-se como algo 

inédito, separando pela primeira vez o Brasil em duas partes. Tinha oficialmente origem o 

processo de distinção entre as duas Macrorregiões Açucareiras do Brasil, processo que se 

consolidaria somente em 1966. 

Entre as cotas distribuídas naquele momento, e de acordo com Gileno Dé Carli 

(1996), destacamos apenas as que mais interessam aos objetivos desta pesquisa, isto é, as 

localizadas na MRCCSB. Em Ponta Porã ganhou a licitação para montagem de usina, com 

capacidade autorizada para 10 mil sacos/ano, o próprio governo do Território. No Mato 

Grosso, foi concedida autorização à empresa Vail Chaves para montar uma usina de açúcar 

em Três Lagoas, recebendo esta a cota de 30 mil sacos. Restaram no Estado, dessa forma, 20 

mil sacas a serem redistribuídas ou submetidas a novo edital. 

No Paraná três candidatos participaram do edital de concorrência. Apenas o 

projeto apresentado pela firma Lima, Nogueira & Cia, de Santos (SP), foi tido como 
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plenamente adequado, recebendo a alocação de 20 mil sacas para a instalação do 

empreendimento no município pioneiro de Sertanópolis. O edital referente à instalação das 

usinas nesse Estado previa o regime de separação absoluta entre as atividades agrícola e 

industrial. Dessa forma priorizou-se os projetos atrelados a um plano de colonização das 

terras vinculadas ao cultivo canavieiro (BRAY e TEIXEIRA, 1980). Quanto a esse aspecto, as 

propostas feitas por Zoroasto Arantes (Usina Jacarezinho, concorrente a 25 mil sacas) e pela 

Usina Bandeirantes do Paraná Ltda. (15 mil) não atendiam integralmente aos requisitos 

estabelecidos. Os dois empreendimentos tiveram seus projetos devolvidos para revisão, 

cabendo reconsideração por parte do IAA. Feitas algumas alterações, foram finalmente 

aprovados. Num segundo momento foi feita uma concessão de cota no Estado paranaense, 

equivalente a 30 mil sacos. Esta coube aos irmãos Ricardo e Geremia Lunardelli, vencedores 

da concorrência em que se apresentaram 12 candidatos. A proposta vitoriosa estabelecia a 

criação de núcleos coloniais e pequenas propriedades em torno da usina, permitindo que os 

lavradores se tornassem proprietários das terras. O projeto configurava-se, dessa forma, como 

um verdadeiro plano de colonização desencadeado por meio da montagem de uma fábrica de 

açúcar (DÉ CARLI, 1996). Geremia Lunardelli, italiano de nascimento, havia se tornado 

grande cafeicultor em Ribeirão Preto, na década de 1920; cultivando mais de 15 milhões de 

cafeeiros em São Paulo. Foi considerado o quinto “Rei do Café”. Após a Crise de 1929 

passou a focar seus negócios na abertura de fazendas de gado e algodão no Oeste Paulista, 

adentrando o Norte do Paraná no início da década de 1940. A usina que fundaram em 

Porecatu, a Central Paranaense, tornar-se-ia posteriormente a maior e mais moderna do 

Estado, uma das principais de todo o país. 

Em Minas Gerais foram enquadradas três proposições, totalizando as 90 mil sacas 

disponibilizadas: a de José Caetano Drumond e Gustavo Martins, referentes à instalação de 

uma usina de 30 mil sacos no município de Pirapora; a de José Bernardino de Oliveira Filho 

(30 mil sacos, em Bambuí) e a de Djalma Pinheiro Chagas e Jovelino Rabelo (30 mil sacos, 

em Divinópolis). Frise-se que até este momento a zona canavieira mineira não tinha nenhuma 

correlação espacial com a MRCCSB, e que nenhum destes três municípios mencionados 

insere-se nela. 

Quanto a São Paulo, ficou decidido que a distribuição das cotas referentes à 

Resolução 103 seria feita posteriormente, com base num levantamento a cargo do engenheiro 
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agrônomo Antonio Corrêa Meyer.
503

 Após avaliar a questão, decidiu que a cota de 90 mil 

sacos deveria ser destinada a três usinas de 30 mil sacos cada, assim localizadas: a primeira 

em Ubirama (atual Lençóis Paulista); a segunda na região da Alta-Paulista, “[...] além de 

Tupan ou na zona da variante da E.F. Noroeste do Brasil”; e a terceira na região da Alta 

Sorocabana, “[...] além da cidade de Presidente Prudente” (apud DÉ CARLI, 1996, p. 423). 

Com relação à cota de 150 mil sacos não aproveitada no Rio Grande do Sul, 

decidiu-se que esta seria subdivida entre Minas Gerais (60 mil sacos, majoritariamente 

destinadas à Destilaria Central de Ponte Nova, construída pelo IAA), São Paulo (30 mil 

sacos), Rio de Janeiro (30 mil) e Santa Catarina (30 mil). 

Em uma das reuniões extraordinárias realizadas para definir como se daria a 

implantação da Resolução 103/1945 compareceu o ministro João Alberto Lins de Barros, 

recifense, ex-presidente da Coordenação de Mobilização Econômica e então presidente da 

Fundação Brasil Central. Declarou naquela ocasião que, tendo percorrido o Centro-Oeste 

brasileiro e,  

[...] desse modo, grande parte dos Estados de Goiás e Mato Grosso, o 

Triângulo Mineiro e São Paulo, verificara que as Estradas de Ferro 

Noroeste do Brasil e de Goiás não poderão acudir ao progresso das regiões 

a que servem. Mesmo terminada a guerra, essa crise de transportes 

perdurará. Daí concluir pela conveniência de se atribuir a essa zona a 

produção do açúcar de que necessita, de maneira a proporcionar-lhe a 

autossuficiência (DÉ CARLI, 1996, p. 425).  

Nesse contexto, fez aprovar uma cota adicional de 30 mil sacos de açúcar ao 

estado de Goiás, que até então não estava prevista. Desta, “[...] 10 mil sacos foram atribuídos 

ao Núcleo Colonial do Estado [Ceres],
504

 e os 20 mil restantes a uma usina que está sendo 

montada nas proximidades de Goiânia, e que conta com o apoio do Interventor Federal, Sr. 

Pedro Ludovico” (DÉ CARLI, 1996, p. 425). De formação militar, o Ministro Lins de Barros 

ainda apontou para a importância geopolítica de se conceder cotas para a instalação de 

fábricas de açúcar nos Territórios Federais e nos Estados de Goiás e Mato Grosso, 
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 Este tem interessantes estudos publicados sobre a indústria açucareira paulista. 
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 A CANG (Colônia Agrícola Nacional de Goiás) foi criada pelo Decreto-lei 6.882, de 19 de fevereiro de 

1941, como parte do esforço político voltado à promoção da ocupação demográfica do Centro-Oeste do 

Brasil. Seu solo fértil foi dividido em lotes de aproximadamente 30 hectares, disponibilizados em condições 

especiais aos colonos. Em 1953 esta foi emancipada dando origem ao município de Ceres, nome dado em 

referência à deusa romana da agricultura, dos grãos e cereais. 
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estimulando assim a agricultura e promovendo seu desenvolvimento. Vinculava o suprimento 

de açúcar nestas áreas remotas e subabastecidas à promoção do processo colonizatório feito 

de modo mais intensivo na hinterlândia brasileira. 

Pouco tempo depois, a Resolução 11, de 9 de agosto de 1945 definiu novo 

aumento de cota (800 mil sacos) a ser distribuído entre os oito principais Estados produtores 

de açúcar do país, a saber, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo Alagoas, Sergipe, Minas 

Gerais, Bahia e Paraíba. A cada um coube uma quota igualitária de 100 mil sacos, e toda a 

distribuição foi feita entre pequenas usinas, cujos limites efetivos eram até então inferiores a 

20 mil sacos por safra. Desse modo, 20 mil sacos tornou-se o tamanho mínimo aceito para as 

usinas em operação nos referidos Estados (DÉ CARLI, 1996, p. 347). 

Também no ano de 1945 o IAA tomou uma importante medida voltada a 

aumentar a produtividade média dos canaviais brasileiros, estimulando os agricultores a 

substituírem variedades de cana de baixo rendimento (tais como a Manteiga, Fita, Manuel 

Cavalcanti, Paulista, Crioula, Roxa, Bois-rouge, Preta, Bambu, Taquara e Iporangueira, dentre 

outras) e médio rendimento (Caiana, Imperial, Rosa, Pitu, Demerara fina D. 743, Flor de 

Cuba, Badilla e outras mais) por variedades mais novas e produtivas, dentre as quais 

destacavam-se a POJ 2714, POJ 2714V, POJ 2883, Co. 413, Co. 421, 3X; Mz 151, CP. 29-

320 e a F1.29-265, todas importadas. Ainda no intuito de melhorar o rendimento 

agroindustrial do setor, o IAA instituiu uma série de descontos a serem abatidos nos 

pagamentos feitos pela cana de fornecedores quando se comprovasse excessiva demora entre 

a queima do canavial e sua entrega na balança da usina. 

Finda a Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1945, passara o setor 

açucareiro nacional por “[...] uma verdadeira reviravolta em relação ao imediatamente 

anterior” (SZMRECSÁNYI, 1979, p. 209). Dé Carli (1996, p. 342) declarou: 

O que sei é que, em três ou quatro anos, as quotas de produção de açúcar 

foram aumentadas, pelo IAA, em mais de 5 milhões e meio de sacos. O que 

sei é que vamos ter uma produção de que não há exemplo no Brasil, que 

representa, nas últimas safras, formidável expansão. O que sei é que quotas 

superiores a 700.000 sacos de açúcar foram concedidas para a montagem de 

novas usinas em diversos Estados brasileiros, em São Paulo, no Paraná, em 

Mato Grosso, em Goiás. O que sei é que foram aumentadas as quotas de 

todas as usinas pequenas, permitindo a fabricação de açúcar nas destilarias 
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autônomas. O que sei, também, é que o Instituto do Açúcar e do Álcool, por 

meio de Resolução de março de 1944, garantiu a liberação, durante 5 anos, 

de todo o açúcar produzido acima da produção chamada autorizada. 

Em conclusão, pode-se afirmar que como consequência direta da 2ª Guerra 

Mundial deu-se grande liberdade às usinas cadastradas no IAA para produzirem a quantidade 

de açúcar que estivesse ao seu alcance. Aceitou-se a introdução de inúmeros novos produtores 

nesse mercado até então fortemente protegido. Enfim, foram criados novos centros de 

produção de açúcar no Centro-Sul do Brasil, reforçando-se outros até então muito modestos. 

Com relação às cinco unidades da federação que hoje participam da MRCCSB, a progressão 

do aumento verificado na produção açucareira, de acordo com os dados mensurados pelo 

IAA, foi a seguinte: 

Tabela 34: MRCCSB: produção de açúcar durante a Segunda Guerra Mundial, em 

sacos (1939-1946). 

 

Como se expressou o professor Tamás Szmrecsányi (1979, p. 211), “[...] voltava, 

assim, a manifestar-se, com força redobrada, a tendência de deslocamento da hegemonia na 

produção açucareira do Nordeste para o Centro-Sul, tendência esta que fora interrompida 

durante a década anterior devido à política adotada pelo Instituto”. 

12.4.2  Estado Democrático, liberalização econômica e crescimento da atividade canavieira 

no Centro-Sul do Brasil (1946-1961) 

Terminada a Segunda Guerra Mundial em 2 de setembro de 1945, pouco tempo 

depois Getúlio Vargas foi deposto, o que ocorreu em 29 de outubro de 1945. Como a 
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Constituinte de 1937 não previa a figura do Vice-Presidente, e como durante o Estado Novo 

não havia Câmara nem Senado, assumiu provisoriamente o cargo máximo da nação José 

Linhares, então Presidente do Supremo Tribunal Eleitoral. Findava-se a Era Vargas, que tinha 

se estendido por 15 anos, sendo marcada pela urbanização da população e industrialização da 

economia nacional. Inicia-se no país uma fase de ordem democrática e liberalismo 

econômico. Linhares substituiu os interventores em cada um dos Estados brasileiros por 

membros do Poder Judiciário, concedendo ao Parlamento recém-instituído poderes para a 

elaboração de uma nova Constituição Federal. São criados no Brasil três partidos principais, o 

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB – getulista), o Partido Social Democrático (PSD – 

alinhado ao getulismo) e a União Democrática Nacional (UDN – de oposição ao getulismo). 

Elege-se então para a presidência do país e toma posse, em 31 de janeiro de 1946, o General 

Eurico Gaspar Dutra (PSD), ex-ministro da Guerra de Getúlio Vargas entre 1936 e 1945. Sai 

vencido no voto popular o Brigadeiro Eduardo Gomes (UDN).
505

 No plano internacional, em 

grande contraste com os anos predecessores, abria-se em todo o mundo capitalista uma fase 

de intenso crescimento econômico. 

Com a deposição de Getúlio tem fim o pacto estabelecido entre o Governo Federal 

e as elites agrárias nordestinas, até então mediadas por meio do IAA, através do qual os 

interesses do “Norte” eram sistematicamente privilegiados em detrimento dos do “Sul”. Nesse 

momento da história da atividade açucareira no país passa a vigorar a diferenciação feita entre 

as regiões “Norte/Nordeste” (Nordeste Açucareiro) e “Centro-Sul” (MRCCSB). Nesse 

período pós-2ª Guerra, a função do IAA se altera e passa a privilegiar cada vez mais a 

produção de açúcar feita no Sul do país. Mais especificamente a realizada no Estado de São 

Paulo, cuja populcação encontrava-se altamente urbanizada e era vasta a atividade industrial. 

Segundo José César Gnaccarini (1972, p. 90), “caída a ditadura, a orientação estatal firmava-

se, cada vez mais, no sentido da modernização neoliberal [...] em consequência, afrouxaram-

se os controles institucionais próprios da ideologia dirigista”. Nesse momento, os interesses 

dos usineiros paulistas eram os que “se ajustavam melhor aos novos desígnios 

governamentais de modernização” (GNACCARINI, 1972, p. 88). Em suma, “estabeleceu-se, 

com a queda da ditadura, um novo compromisso em benefício dos usineiros de São Paulo” 

(GNACCARINI, 1972, p. 84). Segundo Bray (1989, p. 163), “procurou-se, nesta fase liberal 
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Ironicamente, apesar de deposto, Getúlio Vargas elege-se Senador por dois estados (Rio Grande do Sul pelo 

PSD e São Paulo pelo PTB), além de Deputado pelo Distrito Federal e por ainda mais seis estados (RS, SP, 

RJ, MG, BA e PR), demonstrando o imenso apoio popular que mantinha. Disponível em: 

<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/biografias/getulio_vargas>. Acesso em: 13 maio 2013. 
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pós 1946, atender principalmente as grandes cidades, que necessitavam de um açúcar com 

preços compatíveis e com as condições de consumo do operariado urbano em expansão”. 

Na Câmara dos Deputados e no Senado tornaram-se intensas as discussões acerca 

da pertinência ou não de diversos projetos iniciados por Getúlio Vargas. A atuação e a própria 

existência do IAA foram amplamente questionadas pelos parlamentares nesse momento, já 

que não havia consenso político quanto a finalidade do programa açucareiro varguista. Os 

próprios números oficialmente publicados pelo IAA são duramente questionados, 

desconfiando-se de que eram falsos, resultados de pura manipulação política da questão. 

Também ampla e forte foi a defesa feita pelas bancadas pernambucana, alagoana e campista. 

Na sessão do dia 22 de março de 1946 o Deputado paulista Romeu de Campos Vergal 

(PRP/SP)
506

 investiu contra o Instituto do Açúcar e do Álcool, culpando-o diretamente pelo 

desabastecimento verificado em diversas áreas de seu estado. Acusava o IAA de agir de modo 

autoritário e antidemocrático: 

O meu protesto formal foi contra o que existe e o que vem existindo, isto é, 

uma lei proibitiva, coercitiva, impedindo grande número de agricultores 

existentes e fazendeiros de efetuar, à vontade, segundo suas posses, a 

plantação de cana-de-açúcar e o fabrico do produto [...] proibições 

verdadeiramente antipopulares e antipatrióticas, impedindo o livre plantio e 

o comércio do açúcar no país (apud DÉ CARLI, 1996, p. 446). 

A discussão parlamentar feita em torno da questão açucareira nacional passa a ser 

polarizada entre dois blocos. Cariocas, mineiros, paranaenses e paulistas, de uma lado; 

fluminenses, alagoanos e pernambucanos de outro. Coloca-se em defesa do IAA José Carlos 

Pereira Pinto (PSD/RJ), respondendo à Campos Vergal: 

O que me causa estranheza é que os representantes nesta Casa dos Estados 

que mais se beneficiaram com a política do açúcar, são exatamente os mais 

irritados contra o Instituto [...] Quanto ao grande Estado de São Paulo, basta 

frisar que em 1930, produziu oitocentos e tantos mil sacos de açúcar e na 

próxima safra produzirá para mais de 4 milhões de sacos [...] Em Minas, a 

produção era de 145.348 sacos em 1930. Foi de 650.000 em 1945. Sete 

novas usinas foram concedidas pelo Instituto àquele Estado (apud DÉ 

CARLI, 1996, p. 455). 
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Sílvio Bastos Tavares (PSD/RJ), ex-delegado do Rio de Janeiro junto à Comissão 

Executiva do IAA, ex-prefeito da cidade de Campos dos Goytacazes e usineiro na região 

Norte Fluminense, eleito Deputado em 1946, também acusa, energicamente, os paulistas de 

não valorizarem os benefícios advindos do IAA em favor destes: 

Vê-se que o volume produzido no Brasil mais do que duplicou de 1930/31 

para 1946/47. [...] Interessante, para os representantes paulistas que falam 

de restrições, é verificar a evolução da produção de seu Estado e a 

participação dessa produção no total de produção brasileira [...] A produção 

paulista que era de 1.108.510 sacos em 1930/31 passou a 4.000.000 de 

sacos em 1946/47 [...] e o contingente de São Paulo, na produção brasileira, 

passou, no mesmo período, de 13,4% para 22,9%. E a expansão continua. 

De três milhões de sacos em 1945/46, passou a quatro milhões na safra em 

curso, de 1946/47. E já se estima que a safra futura atingirá os cinco 

milhões (apud DÉ CARLI, 1996, p. 463-464). 

Retoma a palavra Campos Vergal: 

A produção em São Paulo aumentou aritmeticamente e o consumo 

geometricamente. V.Exa., há de compreender, claramente, que o povo não 

entende de contabilidade, de jogos numéricos [...] Ele quer saber da vida na 

sua realidade; quer saber que exista açúcar [...] O povo não se interessa pela 

conservação ou extinção do Instituto, não se atém ao lado político da 

questão, o que deseja é que o produto apareça para o consumo. 

Praticamente, é isso que lhe interessa. Se V.Exa. conhecesse o interior do 

Estado de São Paulo, veria que a produção está muito e muito aquém do 

consumo [...] Permita-me o nobre orador um aparte. Estive na cidade de 

[São José do] Rio Preto, por exemplo, e lá encontrei uma série enorme de 

famílias que mendigavam açúcar. Entende V.Exa., o que eu podia 

argumentar com estatísticas e números, e não com sacos de açúcar? (apud 

DÉ CARLI, 1996, p. 463-464). 

Com base em Gileno Dé Carli (1996) reproduzimos a seguir trechos de outros 

discursos e debates parlamentares que bem ilustram a posição frágil em que se encontrou o 

IAA no imediato pós-guerra: 

Bastos Tavares (pró-IAA) – “Não se pode falar em falta de açúcar, quando 

a produção está orçada em 23 milhões de sacos e a estimativa do consumo 

interno não ultrapassa de 17 milhões”. 
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Carlos Vergal (anti-IAA) – “Não se pode contestar que há falta”. 

José Maria Lopes Cançado (UDN/MG, anti-IAA) – “Trago o exemplo de 

Minas Gerais, onde a situação é alarmante, não havendo açúcar a preço 

algum”. 

Bastos Tavares – “V.Exa., poderia responsabilizar uma série de fatores, 

inclusive o climático. Nesse caso, V.Exa., teria de acusar a própria 

natureza”. 

Carlos Pinto Filho (PSD/RJ, anti-IAA) – “O responsável único é o Instituto 

do Açúcar e do Álcool, porque, nesta situação, continua a adotar a política 

de restrição”. 

Edmundo Barreto Pinto (PTB/DF, anti-IAA) – “Antigamente, quando não 

tínhamos a intervenção do Governo, havia açúcar. Hoje apenas temos vales 

de racionamento, que rasgamos por inúteis”. 

 

Manuel do Nascimento Fernandes Távora (UDN/CE, anti-IAA) – “Para 

que o nobre orador possa avaliar o efeito deletério do Instituto do Açúcar e 

do Álcool, basta dizer que no Juruá, e em Cruzeiro do Sul, no Território do 

Acre, existiam lá pequenas fábricas de açúcar que serviam àqueles 

habitantes, pois a produção já dava para o consumo local. O Instituto do 

Açúcar e do Álcool proibiu terminantemente se produzisse um grama, 

sequer, de açúcar! O resultado é que aquela população ficou dependendo do 

açúcar de Pernambuco, através de quilômetros! [...] É lastimável que, 

enquanto os grandes usineiros foram realmente bem aquinhoados, os 

pequenos produtores ficaram todos na miséria”. 

Oscar Napoleão Carneiro da Silva (PSD/PE, pró-IAA) – “Os apartes não 

têm expressado a verdade do que ocorre a respeito do açúcar. Poderia, de 

imediato, invocar os seguintes argumentos: O nobre orador demonstrou 

valendo-se de números irrefutáveis que a produção açucareira do Brasil 

atingiu...”. 

Carlos Pinto Filho – “Isto é literatura!!”. 

Carneiro da Silva – “Não se trata de literatura! V.Exa., não pode contestar 

os dados. O nobre orador, dizia eu, provou que duplicou a produção, isto é, 

que o número índice é de cerca de 204. Ora, verifica-se que a população do 

Brasil acompanhou o mesmo ritmo de aumento da produção açucareira. Se 

há falta de produto, não se pode, consequentemente, atribuir a culpa aos 

produtores nem ao Instituto, mas apenas ao fator transporte [...] O açúcar, 

para ser transportado, precisa de oportunidades, de grandes esforços para 

conseguir lastro nos diversos meios de transporte. A causa é realmente esta 

porque a produção de açúcar, no Brasil, ainda excede, de muito, as 

possibilidades de consumo. O que afirmo poderei provar a qualquer 

momento baseado em dados indiscutíveis”. 

Carlos Pinto Filho – “Peço ao nobre orador permissão para responder. 

V.Exa., com palavras bonitas, não convence a Assembleia de que há açúcar 

e que a responsabilidade pela sua falta cabe unicamente ao transporte. Em 
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Campos há açúcar [...] em Caxias e Nova Iguaçu não há um saco desse 

produto”. 

 

Plínio Barreto (anti-IAA) – “Se V.Exa. me permite, comparo a atuação 

presente do Instituto àquela de ‘Um Médico’, de Moliére, desenvolvida à 

cabeceira de um doente. Estabeleceu ele um prognóstico; vai acontecer isto 

e mais aquilo. No dia seguinte, ao visitar o enfermo, verificou justamente o 

contrário. Acrescentou: não pode ser, porque Galeno e Hipócrates dizem 

isso e aquilo. O doente, porém, morreu. O mesmo aconteceu com o açúcar. 

As estatísticas são favoráveis, demonstrando que possuímos açúcar em 

estoque e, no entanto, falta o produto”. 

 

Lopes Cançado (anti-IAA) – “O ódio do Instituto, permita V. Exa. dizer, é 

principalmente contra Minas Gerais. Comparando a distribuição do açúcar 

no que respeita a Minas e São Paulo, observamos que aquele Estado, com 

população superior ou igual à do Estado bandeirante, tem metade da quota a 

este atribuída. Veja V. Exa., como o Estado de que sou representante é 

tratado pelo Instituto”. 

Bastos Tavares (pró-IAA) – “É tratado com equanimidade. Vou responder a 

V. Exa., quando a indústria açucareira era precária – pergunto ao nobre 

deputado – qual era a produção de Minas?”. 

Lopes Cançado – “Não posso informar a V. Exa., quanto à produção de 

meu Estado, porque não tive ensejo, ainda, de examinar esses dados, digo, 

entretanto, que ainda há poucos dias a Associação Comercial de Minas 

Gerais se dirigiu à nossa bancada, reclamando contra a injustiça no critério 

de distribuição”. 

Bastos Tavares – “A pergunta que formulo a V. Exa., poderia fazer com 

relação ao Estado de São Paulo. Esses Estados, que sempre foram pequenos 

produtores de açúcar e grandes consumidores, na época em que tal indústria 

era precária, nunca procuraram desenvolvê-la [...] Só agora, depois do 

amparo trazido pelo Instituto, graças ao qual essa indústria se tornou 

lucrativa, desejam esses Estados tornar-se superprodutores, em detrimento 

daqueles outros que sempre foram produtores, até mesmo nas más épocas”. 

Lopes Cançado – “O Estado de Minas produzia o necessário ao seu 

abastecimento e, no entanto, foi impedido de continuar a fazê-lo...” 

Carlos Pinto Filho – “... As pequenas engenhocas foram fechadas pelo 

Instituto”. 

Bastos Tavares – “Minas nos ofereceu uma curva ascensional na sua 

produção desde que se criou o Instituto!” 

Carlos Pinto Filho – “E desde que se criou o Instituto os protestos têm sido 

gerais!” 

 

Carneiro da Silva (pró-IAA) – “O Instituto do Açúcar e do Álcool deu 

nascimento à indústria açucareira em São Paulo. Esta a verdade. Quanto ao 
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caso particular de São Paulo podemos apresentar os seguintes dados: 

Número de usinas em 1931: 23, com uma produção de 1.108.000 sacos; 

Número de usinas depois da criação do IAA: 39, com uma produção de 

4.000.000 de sacos, sem contar as novas usinas e engenhos turbinadores que 

serão transformados em usinas dentro em breve”. 

Campos Vergal (anti-IAA) – “Tal acréscimo, esse fator progressivo nessa 

indústria, não se deve à atuação do IAA, mas sim, ao espírito de iniciativa 

particular. São Paulo e alguns outros Estados resolveriam o problema da 

produção do açúcar se o Instituto não os tolhessem”. 

Bastos Tavares (pró-IAA) – “É de tornar perplexo que esse espírito de 

iniciativa do povo paulista, universalmente reconhecido, só agora, 

relativamente à indústria açucareira, se manifeste, quando, na época da 

indústria precária, apenas existia em estado potencial”. 

Campos Vergal – “É porque a importação correspondia ao consumo, ao 

passo que ultimamente a importação, bem como a produção, não 

correspondem ao consumo”. 

Bastos Tavares – “Aí é que está o engano de V. Exa., se a indústria 

açucareira ainda fosse precária, o espírito de iniciativa de São Paulo não 

surgiria”. 

Campos Vergal – “Não apoiado. O espírito de iniciativa de São Paulo se 

opera quando e onde é chamado a se pronunciar...”. 

Bastos Tavares – “Quando convém se pronunciar”. 

Campos Vergal – “... e se tem revelado à altura dos seus compromissos de 

momento”. 

Ficou definido que o IAA não seria extinto, como chegou-se a ser cogitado, mas o 

Instituto saiu combalido do processo de redemocratização, e nunca mais teve o mesmo 

respaldo político que existiu durante a Era Vargas. As intensas transformações sociais, 

políticas e econômicas pelas quais o país passava, redundando numa intensa resignificação do 

papel a ser cumprido pelo IAA, levaram Barbosa Lima Sobrinho a optar por sua própria 

demissão.
507

 Assim, no dia 30 de março de 1946, coloca o cargo de presidência do IAA à 

disposição do General Dutra, então eleito como novo presidente do Brasil. Em 
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Barbosa Lima Sobrinho elegeu-se Deputado Federal por Pernambuco em 1946, cargo que já havia ocupado 

entre 1935 e 1937. Em 1948 renuncia para assumir o governo daquele Estado. Ao término de seu mandato 

mudou-se para o Rio de Janeiro, onde lecionou aulas de Ciências Sociais e História Econômica. Sócio do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico 

Pernambucano, entre outras agremiações. Recebeu os títulos de professor honorário da Faculdade de 

Filosofia da Universidade do Recife e de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal de Pernambuco. 

Entre 1959 e 1963 exerceu nova legislatura enquanto Deputado Federal por seu Estado natal. Em 1973 

concorreu como vice de Ulysses Guimarães à presidência da República, sendo derrotado por Geisel. 

Durante sua longa carreira política e acadêmica, marcou-se ainda por ter sido, em 1992, o primeiro 

signatário do pedido de impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. 
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reconhecimento aos seus feitos em defesa dos interesses nordestinos quando à frente do 

Instituto, Lima Sobrinho é eleito Deputado Federal por Pernambuco. Em 1948 se torna 

Governador desse Estado. 

A presidência do IAA era, desde a criação do Instituto em 1933, um cargo de 

extrema confiança política, sendo seu ocupante sempre uma pessoa indicada diretamente pelo 

Presidente da República. Diante do período de renovação política pelo qual o país passava, 

era “normal” que tal instabilidade política se refletisse também na linha de atuação e comando 

da economia açucareira nacional. Esperidião Lopes de Farias Júnior, político e engenheiro 

agrônomo alagoano, assume o comando do IAA. Empossado Deputado Federal pelo PSD em 

fevereiro de 1946, renuncia no mês seguinte a fim de assumir, já em abril, a presidência do 

Instituto do Açúcar e do Álcool. 

Transmitindo o cargo a seu sucessor, Barbosa Lima Sobrinho (apud DÉ CARLI, 

1996, p. 344) articula a seguinte menção de boas vindas: 

Sr. Dr. Esperidião Lopes. Fostes usineiro e fornecedor de cana, conheceis o 

drama dos banguês pela circunstância de que tendes vivido dentro dele. 

Como nordestino, sabeis que não pretendemos impor a ninguém a nossa lei, 

mas que apenas lutamos para que não sejamos despojados da única riqueza 

que nos resta. O direito que invocamos é tão somente o de viver; já não se 

cogita a expansão desse patrimônio, mas tão somente a sua conservação, 

para que os Estados nordestinos não afundem de uma vez por todas no caos 

das crises sem remédio. E quando assim pensamos, o que nos preocupa é 

acima de tudo, o Brasil, a preservação de sua unidade, a segurança de uma 

paz social fundada na defesa de suas forças econômicas. 

Fazendo este apelo, traça o retrospecto pelo qual analisa o período em que esteve 

à frente do Instituto, desde o estabelecimento do Estado Novo em 1937 até a 

redemocratização do país, iniciada após o término da 2ª Grande Guerra, em 1945: 

foram oito anos, por assim dizer, de pugilismo, oito anos árduos [...] tantos 

são os interesses que confluem para este domínio da economia brasileira, 

tantas são as forças que aqui se encontram e se chocam, que não sei se os 

senhores terão tido a impressão que muitas vezes senti – a de quem luta 

num verdadeiro redemoinho, puxado em sentidos desencontrados por 
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elementos poderosos [...] na esperança de remansos que nunca chegavam 

(apud DÉ CARLI, 1996, p. 333). 

Relembrando algumas das passagens mais marcantes de sua administração, Lima 

Sobrinho (apud DÉ CARLI, 1996, p. 337) conclui que, de fato, a preponderância de São 

Paulo era algo cada vez mais inevitável dentro da economia política do açúcar no Brasil. 

Porém, não admitia ser esta uma situação vantajosa para o país. Analisando-se seu discurso, 

nota-se o quão relacionados eram, em plenos anos 1940, os conceitos de Norte canavieiro, 

com o que hoje chamamos de Nordeste Açucareiro; assim como o de Sul canavieiro, com o 

que corresponde estritamente ao Estado de São Paulo. Para o ex-presidente do IAA, proteger 

os interesses dos produtores de açúcar nordestinos era defender, em primeiro lugar, a unidade 

nacional: 

está se processando, no Brasil, a modificação das zonas produtoras de 

açúcar, ficando os Estados do Norte quase estacionários, e assumindo os do 

Sul influência cada vez maior na produção nacional. No entanto, devemos 

registrar, que o fenômeno se processou sem catástrofes e sem ruína. O 

Norte mantém sua economia [...] se os Estados do Norte pudessem ser, de 

algum modo, destruídos nos fundamentos de sua economia canavieira, São 

Paulo ganharia algumas usinas, mas perderia também algumas fábricas, já 

que não encontraria no Norte o poder aquisitivo suficiente para a 

manutenção das compras [de bens industrializados feitos pelos nortistas] e 

consequentemente sustentar ou concorrer para a prosperidade da indústria 

manufatureira paulista [...] não considero iniquidade, portanto, a troca de 

favores e serviços – vamos dizer mesmo de auxílios – entre as unidades 

federativas. A meu ver, não há nada mais profundamente brasileiro do que 

esta interdependência. 

Podemos interpretar sua colocação acerca da interdependência regional como, no 

máximo, uma meia verdade, uma vez que, aceitando-se que o deslocamento da atividade 

açucareira reduziria a força de consumo de mercadorias entre a população nordestina, por 

outro lado, tal processo poderia criar novos focos de riqueza dentro do território nacional. 

Assim, ao reduzir-se o mercado dos produtos industrializados de São Paulo nos principais 

centros consumidores nordestinos, poder-se-ia criar, concomitantemente, fortes mercados 

emergentes em novas regiões do país, tais como o Norte do Paraná ou o Triângulo Mineiro, 

onde novas usinas açucareiras contribuíam para o “progresso regional”. Essas novas áreas 
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canavieiras do Centro-Sul, em franco desenvolvimento econômico e demográfico, 

contrastavam com a crise crônica verificada na região açucareira nordestina. 

A administração de Farias Junior, ao contrário das de Leonardo Truda (1933-

1937) e Barbosa Lima Sobrinho (1937-1946), foi curta. Configurou-se, sobretudo, como uma 

etapa de transição, que se pode caracterizar como “lenta, segura e gradual”, entre o velado 

apoio, discriminatório inclusive, conferido até então aos produtores nordestinos, e a 

hegemonia crescente que se conferiria daí por diante aos paulistas. Assim, sua gestão foi 

curta, porém marcada pela aprovação de importantes decretos e resoluções, dentre as quais 

destacamos o Dec.-lei 9.827, de 10 de setembro de 1946.
508

 Dessa normativa legal, marco 

inicial de uma nova fase da orientação política do IAA, destacamos os seguintes itens, que 

revelam o teor de sua importância para a afirmação da MRCCSB: 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o 

artigo 180 da Constituição, DECRETA: 

Art. 1.º O Instituto do Açúcar e do Álcool procederá, dentro do prazo de 30 

(trinta) dias, a uma revisão geral das cotas de produção de açúcar de usina, 

atribuídas a cada um dos Estados ou Territórios, tendo em vista: 

a) as exigências do consumo;  

b) os índices de expansão da produção de açúcar de cada unidade federada;  

c) os déficits verificados entre a produção e o consumo dos Estados 

importadores;  

d) o reajustamento das usinas sublimitadas. 

Art. 2.º Na distribuição dos aumentos de cota que forem fixados para cada 

Estado, nos termos do artigo anterior, o Instituto do Açúcar e do Álcool 

promoverá o reajustamento das atuais usinas sublimitadas. 

Parágrafo único. As sobras restantes do reajustamento de que trata este 

artigo serão destinadas:  

a) à concessão de cotas a engenhos turbinadores, para sua transformação em 

usinas;  

b) à fundação de novas fábricas;  

Art. 3.º Os futuros aumentos de cotas de produção serão distribuídos pelo 

Instituto do Açúcar e do Álcool entre os Estados, proporcionalmente aos 

respectivos consumos.  

                                                           
508

 
 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del9827.htm>. Acesso em: 13 maio 

2013. 
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Art. 4.º O Instituto do Açúcar e do Álcool concederá aos Estados da região 

Centro-Oeste as cotas de produção necessárias ao seu próprio 

abastecimento.  

[...] 

Art. 7.º Continua livre a produção de rapadura, nos termos do Decreto-lei 

n.º 6.389, de 30 de março de 1944.  

[...] 

Art. 11. O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1946, 125.º da Independência e 58.º da 

República.  

EURICO G. DUTRA  

Pela análise desse documento, pode-se arguir que a principal característica desse 

decreto foi autorizar que os estados, cujas cotas de produção fossem inferiores à sua 

capacidade de consumo, igualassem esses dois níveis, alcançando, assim, sua autossuficiência 

produtiva. Igualmente necessário de ser destacado, é o fato do decreto não fazer referência 

alguma aos estados do Norte e, principalmente, do Nordeste. A única região do território 

nacional a que se faz referência, e de modo totalmente inédito na documentação legal acerca 

da regulamentação da produção açucareira brasileira, é o Centro-Oeste, que teria garantidas 

“as cotas de produção necessárias ao seu próprio abastecimento”. A configuração regional do 

país mudava, e as delimitações açucareiras também se transformavam. Liberava-se a 

produção de rapadura! Na mesma semana, e dando cumprimento a essa determinação legal, o 

IAA publicou a Resolução 125, de 14 de setembro de 1946, por meio da qual elevou os 

limites da produção nacional de açúcar para 22,5 milhões de sacos, o equivalente a 1,35 

milhão de toneladas de açúcar. A nova distribuição se configuraria da seguinte forma:  
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Tabela 35: Brasil: distribuição nacional das cotas de açúcar, de todos os tipos, em sacos 

de 60 kg (1939/1940, 1944/1945, 1946/1947 e Delta Guerra - Resolução 125, de 14 de 

setembro de 1946). 

 

A redistribuição das cotas de produção feita ao término da guerra trouxe três 

grandes beneficiados, ao menos em termos de aumento absoluto: São Paulo (acréscimo de 1,9 
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milhão de sacos), Pernambuco (1,1 milhão) e Rio de Janeiro (730 mil). Szmrecsányi (1979, p. 

214-215) distingue o aumento de cota concedido a São Paulo em três categorias principais: 

- Aumento destinado ao reajuste de cotas de usinas já existentes (888 mil 

sacos); 

- Aumento destinado à regularização dos engenhos turbinadores e 

montagem de novas fábricas (841 mil); 

- Cotas dadas para novas usinas, já instaladas ou em vias de implantação 

(341 mil). 

Ao todo, o país teve um aumento autorizado de mais de 5 milhões de sacos, 

cabendo 3,2 ao “Sul” e 1,8 ao “Norte”. Ainda assim, a produção nortista mantinha-se mais 

volumosa. Em termos percentuais, São Paulo recebeu durante a guerra, entre 1939 e 1946, um 

aumento de 68,5%,. No Rio de Janeiro este aumento foi de 30,1% e em Pernambuco de 

18,9%. Deve-se mencionar ainda a elevação da produção mineira, que totalizou em 1946 

expressivos 2,6 milhões de sacos - dessa quantia, 1,2 milhão era referente à produção de 

rapadura. Goiás, Paraná e Mato Grosso tinham ainda participação quase irrelevante frente ao 

total nacional. Entre estes, pode-se constatar o relativo aumento da produção paranaense em 

contraste com o declínio da goiana e mato-grossense. No Norte, Bahia e Sergipe verificaram 

significativos encolhimentos em suas cotas de produção, ao passo que Alagoas prepara-se 

para deslanchar à condição de rival regional de Pernambuco. 

Enfocando o período compreendido entre 1943 e 1946, Gnaccarini (1972, p. 86) 

entende que, “em linhas gerais, o que se visou foi, em primeiro lugar, liberar totalmente a 

produção dos controles, de modo a permitir não só a plena utilização da capacidade já 

instalada, com a aplicação de capitais acumulados de modo a ampliá-las, para em seguida, 

limitar todo o crescimento futuro destas unidades produtivas”. 

Em 31 de dezembro de 1944 o Estado de São Paulo possuía cadastrados junto ao 

IAA 38 usinas e 91 engenhos turbinadores; Minas Gerais tinha 27 usinas e 77 engenhos 

turbinadores (IAA, 1949, p. 79). A massiva conversão desses engenhos em fábricas modernas 

de açúcar fez com que, entre 1944 e 1946, o número de usinas paulistas passasse de 38 para 

48, atingindo expressivas 71 unidades já no ano de 1950. Em 1955 seriam 92 usinas em 

operação em São Paulo. 
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No Triângulo Mineiro mantinha com pouco incremento a produção das pequenas 

usinas Mendonça (estabelecida no município de Conquista) e Ribeiro (em Uberlândia), ambas 

fundadas ainda na década de 1930, ambas servidas pelos trilhos da Estrada de Ferro Mogiana. 

No Território Federal de Ponta Porã ampliava-se modestamente a produção da “Usina 

Assucareira Santo Antonio Ltda.”, localizada no município de Miranda, já no pantanal sul-

mato-grossense, rente aos trilhos da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB). Sua 

montagem foi feita também década de 1930, tendo permanecido até o fim da 2ª Guerra como 

a única fábrica de açúcar estabelecida no território atualmente correspondente ao Estado do 

Mato Grosso do Sul. 

No Estado do Paraná foi a partir de 1944 que se fundaram as primeiras usinas de 

cana modernas, praticamente todas montadas pela ação de fazendeiros e/ou capitalistas 

paulistas, fossem estas nas proximidades da Estrada de Ferro São Paulo-Paraná ou na margem 

paranaense (esquerda) do rio Paranapanema. De acordo com Bray e Teixeira (1980, p. 19), a 

usina Central Paraná, localizada no município de Porecatu, foi fundada pela família 

Lunardelli, oriunda de Ribeirão Preto; a usina Bandeirante, em Bandeirantes, pelos Meneghel, 

Ometto e Dedini, de Piracicaba; e a usina Jacarezinho, em Jacarezinho, pelos Mesquita e 

Vidigal, investidores da capital paulista. 

Em Goiás, a Usina Central Sul Goiana, estabelecida pela iniciativa da Fundação 

Brasil Central em Santa Helena de Goiás, no ano de 1945, foi o marco inicial da produção 

industrial de açúcar naquele Estado (CUNHA SANTOS, 1987, p. 36). Em 1947 entra em 

funcionamento a Usina Martins, no município de Catalão, criada a partir da modernização do 

antigo engenho Ipanema, tida como a segunda fábrica de açúcar moderna daquele Estado. 

Podemos destacar, dentre outras, a fundação das seguintes usinas após o término 

da Segunda Guerra Mundial, por ano e sub-região da MRCCSB, esta ainda em sua fase 

gestacional:
509

 

Sub-região de Piracicaba 

1947 – Usina Barreirinho 

1947 – Usina Modelo 

                                                           
509

 
 

Elaborado a partir da leitura dos  relatórios anuais publicados pelo IAA (diversos anos). 
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1947 – Usina Santo Antônio 

1947 – Usina São Bento 

1947 – Usina São Francisco do Quilombo 

1947 – Usina São Luis (Capivari) 

1948 – Usina São Francisco (Elias Fausto) 

1950 – Usina Maluf 

 

Sub-região de Araras
510

 

1945 – Usina São João 

1946 – Usina Santa Lúcia (Araras) 

1947 – Usina São Luiz (Pirassununga) 

1947 – Usina Palmeiras 

1947 – Usina Tabajara 

1947 – Usina Santana 

1948 – Usina Santa Terezinha 

1948 – Usina São Jerônimo 

 

Sub-região de Sertãozinho
511

 

1945 – Usina São Francisco (Sertãozinho) 

1946 – Usina São Geraldo 
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Elaborado com base em IAA e em Bray e Ferreira, 1983. 
511

 
 

Elaborado com base em IAA e em Furlan Júnior, 1956. 
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1947 – Usina Santo Antônio 

1947 – Usina Nossa Senhora Aparecida 

1947 – Usina Sant’Ana de Posses 

1947 – Usina Santa Lúcia (Sertãozinho) 

1947 – Usina Bela Vista 

1947 – Usina Nossa Senhora Aparecida 

1949 – Usina Bazan 

 

Sub-região de Ribeirão Preto 

1947 – Usina Martinópolis 

1947 – Usina Perdigão 

1947 – Usina São José 

1948 – Usina Bonfim 

1948 – Usina São Martinho 

 

Sub-região de Araraquara
512

 

1947 – Usina Chibarro 

1947 – Usina Santa Cruz 

1947 – Usina Maria Izabel 

1949 – Usina Zanin 
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Elaborado com base em IAA e em Ferreira, 1987. 



 

619 
 

Sub-região de Jaboticabal
513

 

1944 – Usina Santa Adélia 

1944 – Usina Anhumas 

1947 – Usina São Carlos 

 

Sub-região de Jaú 

1945 – Usina da Barra 

1947 – Usina Diamante 

1947 – Usina Santa Adelaide 

1949 – Usina São José (Macatuba) 

1949 – Usina Barra Grande 

1949 – Usina São Manoel 

 

Região do Vale do Paranapanema
514

 

1946 – Usina Nova América 

1949 – Usina Maracaí 

1951 – Usina São Luiz (Ourinhos) 

1951 – Usina Santa Lina 

 

Sub-região de Catanduva 
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Elaborado com base em IAA e em Thomaz Júnior, 1988. 
514

 
 

Elaborado com base em IAA e em Bray, 1980. 
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1945 – Usina Colombo 

1947 – Usina Sant’Ana 

 

Sub-região Norte do Paraná 

1945 – Usina Central Paraná 

1945 – Usina Bandeirante 

1947 – Usina Jacarezinho 

 

Sub-região Sul Goiana 

1945 – Usina Central Sul Goiana 

1947 – Usina Martins 

 

Outras localidades de São Paulo 

1945 – Usina Santa Maria (Cerquilho) 

1946 – Usina Campestre (Penápolis) 

 

Para os consumidores de açúcar do Centro-Sul e do Extremo Norte do Brasil, tal 

expansão derivada da política instalada pela Coordenação de Mobilização Econômica 

representou o fim do racionamento, ao qual até então estavam submetidos. 
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Figura 5: São Paulo: capa do periódico Jornal de Notícias, de 16 de julho de 1946, em 

que se lê: “Cogita o governo de suspender o racionamento do açúcar”. 

 

Fonte: Jornal de Notícias (16 de julho de 1946). Hemeroteca Digital Brasileira – Fundação Biblioteca 

Nacional. 

O mencionado Dec.-lei 9.827 tornava, ao menos teoricamente, os diversos Estados 

e Territórios da Federação aptos a produzirem, cada um seu próprio açúcar. Dessa forma, 

poderiam promover seu autoabastecimento, evitando-se os grandes fretes despendidos com o 

transporte da mercadoria, realizada entre os tradicionais locais de produção e os mais 

longínquos pontos de consumo. Entretanto, ocorresse isso, conforme previsto pelo Decreto, o 

que seria feito com o grande volume produzido pelos estados nordestinos, que não eram 

capazes de consumir sequer a metade do que fabricavam? 

Duas alternativas se fundem então em apoio aos usineiros nordestinos: a 

conversão do excesso da matéria-prima cana-de-açúcar em álcool combustível, medida 

amplamente conhecida e difundida à época; e o estímulo à recuperação do mercado 

internacional, incentivando-se as exportações. Ambas as soluções exigiam, no entanto, 

investimentos de capitais, sendo que nem o IAA nem os usineiros do Nordeste os possuíam 

nesse momento. Decidiu-se então a bancada nordestina atuante dentro do IAA pela criação do 

chamado “Fundo de Compensação dos Preços do Açúcar”, instituído pela Resolução 154, de 

15 de janeiro de 1948.
515

 O intuito desse fundo era arrecadar o valor financeiro necessário 
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 Publicada no Diário Oficial em 10 de julho de 1948. 
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para subsidiar a exportação do excesso açucareiro verificado nos Estados supraprodutores, 

dentre os quais se destacavam Pernambuco e Alagoas. Paralelamente ao estímulo conferido à 

exportação, visava-se ainda criar as estruturas necessárias para a ampliação da produção e do 

consumo de álcool combustível no país. Investiu uma vez mais o Governo Federal na difusão 

de bombas públicas e privadas para o abastecimento com álcool e na busca por melhores 

meios de transporte para esse combustível. A arrecadação do Fundo de Compensação se 

baseou na cobrança de uma sobretaxa de CR$ 3,00 sobre todos os sacos de açúcar fabricados 

no Brasil. Dava-se ainda a partir dos saldos verificados na comércio doméstico do álcool 

combustível - a mescla de 20% na gasolina se manteve obrigatória após o fim da guerra. Por 

fim, engordava ainda o Fundo o fluxo proveniente da revenda dos açúcares ilegais, 

clandestinos ou extralimites confiscados pelos ficais do Instituto. Mas pautava-se, 

principalmente, na cobrança da sobretaxa sobre todos os sacos de açúcar, fossem estes feitos 

em zonas superavitárias ou deficitárias da mercadoria. A partir do montante arrecadado o IAA 

assegurava a defesa do equilíbrio do mercado açucareiro nacional, promovendo a exportação 

do excesso a preços gravosos bastante inferiores aos em exercício no mercado interno. Sob o 

formato de “cotas de sacrifício” o IAA restituía, ao menos parcialmente, os exportadores 

lesados com a operação, arcando o próprio Instituto com o prejuízo final. 

Enxergando maior vantagem no mercado doméstico de álcool do que no externo 

de açúcar, o IAA passou a estimular a conversão de maiores quantidades de cana em álcool, 

aliviando-se, assim, o excesso de matéria-prima. O chamado “álcool direto” - isto é, aquele 

produzido diretamente a partir da moagem da cana, e não da destilação do mel residual da 

fabricação do açúcar - passou a receber, por decreto, uma bonificação extra, sendo pago em 

“regime de paridade” com o açúcar. Para atender à finalidades práticas, a taxa de conversão 

do preço do álcool direto, com relação ao preço do saco de 60 quilos de açúcar, ficou 

estabelecida em “7 litros por saco”.
516 

Dito de outra forma, “ao preço de Cr$ 80,00 por saco 

de açúcar cristal sobre o vagão, usina, no Estado do Rio, corresponde o de Cr$ 2,00 o litro de 

álcool anidro, e a cada cruzeiro de oscilação no preço de açúcar corresponde Cr$ 0,23 no do 

álcool” (DÉ CARLI, 1996, p. 406-407). 
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Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1940-1949/decreto-25174-a-3-julho-1948-

457883-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 13 maio 2013. 
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Foi nesse sentido que o Decreto 25.174-A, de 3 de julho de 1948,
 517

 reforçou os 

Decretos-leis 4.382 e 4.722, ambos de 1942, pelos quais já estava declarado ser a produção 

alcooleira uma “indústria de interesse nacional”. Levando em consideração tanto aspectos 

vinculados essencialmente à restauração do equilíbrio interno da economia açucareira, quanto 

outros vinculados ao equilíbrio do nosso comércio internacional, em face do menor emprego 

de divisas na aquisição de produtos derivados do petróleo, ficou determinado que o IAA 

promoveria todas medidas necessárias ao fomento da produção alcooleira nacional. O intuito 

central era desafogar os excessos açucareiros verificados no país, derivados de uma grande 

quantidade de cana excedente no país. Nesse contexto é construído, de modo pioneiro e em 

Pernambuco, o primeiro alcoolduto do Brasil, “para mais fácil e econômico embarque do 

álcool destinado à exportação” (DÉ CARLI, 196, p. 573). Arguia-se já que “haverá sempre 

grande interesse dos mercados internacionais pela aquisição de álcool, dadas as suas múltiplas 

aplicações nas diversas indústrias de produtos químicos sintéticos” (DÉ CARLI, 196, p. 611). 

Tamanha foi a produção de álcool verificada em Pernambuco nessa ocasião, e tais foram suas 

motivações, que podemos chamar esse período compreendido entre 1946 e 1949 de um Pré-

Pró-Álcool, sendo certamente certamente rememorado pelos propositores do Programa 

Nacional do Álcool em 1975. 

Tais medidas vinculadas ao Fundo de Compensação foram tomadas num 

momento favorável no mercado açucareiro internacional, em que tanto a produção de 

beterraba da Europa quanto a de cana do Sudeste Asiático e Australásia estavam em grande 

medida colapsadas pelos efeitos da guerra. Com esse apoio externo as medidas tomadas pelo 

IAA surtiram o efeito esperado, e tanto a produção alcooleira (voltada ao crescente mercado 

interno) quanto as exportações açucareiras expandiram-se na segunda parcela dos anos 1940. 

Esse fenômeno foi notadamente perceptível em Pernambuco, onde o excesso verificado era 

mais agudo, conforme indica a Tabela 36. Em 1949 o Estado pernambucano respondia por 

45% do álcool produzido no país e 76% do açúcar exportado. Apesar de o açúcar produzido 

pelo Estado do Rio de Janeiro não constar na tabela, este também era excedentário no final da 

década de 1940, sendo, no entanto, exportado todo para o Distrito Federal, onde era refinado. 
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Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1940-1949/decreto-25174-a-3-julho-1948-

457883-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 13 maio 2013. 
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Tabela 36: Brasil: produção de álcool para “Mistura Carburante”, em mil litros, e 

exportação de açúcar, em mil sacos (1938/1939 e 1948/1949). 

 

 

Ainda no intuito de promover maior estímulo à atividade açucareira do Nordeste, 

o IAA recebeu um crédito de Cr$ 50 milhões, conferido por parte do Ministério da 

Agricultura, para ser usado em apoio aos banguezeiros, estimulando que estes se 

amalgamassem, promovendo a fusão de suas cotas na formação de novas usinas, de maior 

porte (SZMRECSÁNYI, 1979, p. 222). Todas essas medidas em apoio aos produtores 

nordestinos eram decorrentes do aumento da produção em São Paulo, principal razão de sua 

crise. E tinham caráter emergencial, não apresentando, para longo prazo, soluções mais 

definitivas. 

Como mencionado anteriormente, o pós-guerra trouxe muitas mudanças ao IAA, e 

a administração de Lopes de Farias Júnior pouco durou. No dia 29 de abril de 1948, o 

presidente do Instituto recebe uma carta pessoal do Presidente da República, informando a sua 

substituição à frente do Instituto do Açúcar e do Álcool, justificada em função do “império 

das circunstâncias criadas pelo reajustamento que tenho de fazer no provimento das 

presidências das autarquias, em atenção às correntes partidárias que sustentam o programa do 

Governo e o ajudam a aparelhar as medidas de defesa das instituições” (DÉ CARLI, 1996, p. 

389). Minguava um pouco mais o apoio do IAA ao Nordeste Açucareiro. O grande feito de 

sua gestão tinha sido o estabelecimento do “Fundo de Compensação”, fora isso, manteve a 
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política herdada do CME, pela qual se deveria garantir aos Estados uma cota minimante 

condizente com seus respectivos consumos. 

A instabilidade política no país ainda era patente, e esta se refletia na 

administração do IAA. Com a queda de Lopes Farias Júnior, tem início uma ciranda de 

presidentes à frente do IAA, nenhum deles sendo capaz de impor de fato uma orientação 

muito eficaz ao Instituto. Entre 30 de abril de 1948 e 2 de fevereiro de 1950 presidiu o IAA 

Edgar de Góis Monteiro; entre 2 de fevereiro de 1950 e 8 de setembro do mesmo ano foi a vez 

de Manoel Neto Campelo Júnior liderar a autarquia. Entre 8 de setembro de 1950 e 9 de 

fevereiro de 1951 presidiu Fernando Pessoa de Queiroz; seguindo-lhe a administração de 

Silvio Bastos Tavares, ocorrida de 9 de fevereiro de 1951 a 21 de dezembro do mesmo ano. 

Para se ter ideia do descontrole e descrédito em que o IAA se encontrava, durante a reunião 

da Comissão Executiva, ocorrida em 25 de junho de 1948, ou seja, menos de dois meses após 

Edgar de Góis Monteiro assumir a presidência da autarquia, diante dos debates extensos e 

infrutíferos, a delegação paulista se retirou no meio da discussão, recusando-se a continuar 

participando dela. Em nota oficial, o IAA afirmou “lamentar a atitude descortês da comissão e 

usineiros de São Paulo, em sua intempestiva retirada do recinto onde se discutiam aspectos do 

Plano de Safra de 1949/50” (DÉ CARLI, 1996, p. 556). Só se firmaria novamente uma 

administração efetiva e politicamente definida dentro do Instituto com a eleição de Getúlio 

Vargas, que retornaria ao comando da nação em 31 de janeiro de 1951, dessa vez 

democraticamente eleito pelo povo. Getúlio nomearia então para chefia do IAA o 

pernambucano Gileno Dé Carli. Mas antes de abordamos a gestão de Dé Carli, convém 

destacar alguns dos principais ocorridos nas breves gestões dos presidentes que o 

antecederam. 

Edgard de Góis Monteiro em sua gestão promoveu o I Congresso Açucareiro 

Nacional, ocorrido no Rio de Janeiro em setembro de 1949. Em seu discurso de boas vindas 

aos congressistas (apud DÉ CARLI, 1996, p. 601), utilizou-se de um recurso de 

regionalização até então inédito para se referir questão açucareira nacional: “Estamos aqui 

reunidos para, homens do Norte, do Centro e do Sul, dar início aos trabalhos [...] motivos de 

patriótica satisfação em prol da economia canavieira”. Fica difícil interpretar o que 

exatamente ele considerava ser cada uma das regiões elencadas, e provavelmente ele sequer 

tinha essa preocupação. Pareceu-nos, entretanto, importante salientar essa passagem, pois, de 

uma forma ou de outra, rompe-se pela primeira vez em discursos oficiais com o tradicional 
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cisma existente entre Norte e Sul, inserindo o terceiro elemento “Centro”. Esse congresso se 

marcou essencialmente pelo caráter técnico das discussões, muitas das mesas de debates 

girando em torno de questões agronômicas voltadas a aumentar a produtividade da lavoura 

nacional. Como mencionado, vivia-se ainda um momento de otimismo em função da 

destruição de outras importantes zonas açucareiras do mundo durante a grande guerra. Em seu 

discurso de encerramento solene, concluiu o presidente do IAA que, naqueles dias em 

transcorrera o encontro, “acima dos interesses do Norte ou do Sul, dos homens da lavoura ou 

dos da indústria, sobrepairava o mais legítimo interesse do Brasil”. Foi tocante o tom 

apaziguador de ânimos do evento, evitando-se os debates políticos. 

Manoel Neto Campelo Júnior, ao assumir a liderança do IAA, de modo 

semelhante ao que fizera seu antecessor, declarou que “nos canaviais do Brasil não há Norte, 

nem Sul, nem Centro. Há somente, o Brasil”. Sua colocação refletia a intenção do Instituto de 

harmonizar os interesses regionais, que por diversas vezes já haviam se demonstrado 

abertamente conflituosos desde que se iniciara a redemocratização no país. Em sua efêmera 

administração, Campelo Júnior estabeleceu a Resolução 378, de 29 de março de 1950, pela 

qual ficava liberada a produção de açúcar em todo o país, durante unicamente a safra de 

1950/1951, independentemente do sistema de cotas existente. Tal medida foi adotada em 

decorrência da verificação de mais dois anos seguidos de secas no Nordeste, que haviam 

rebaixado os estoques do país, acenando-se para um possível (porém improvável) retorno da 

escassez do produto no mercado doméstico (SZMRECSÁNYI, 1979, p. 237). 

Fernando Pessoa de Queiroz, cuja gestão à frente do IAA não passou de cinco 

meses, curiosamente fez aprovar, uma semana antes de seu afastamento, a importante 

Resolução 501, de 1º de fevereiro de 1951. Esta estabelecia um novo aumento de cotas de 

produção, assim como autorizava a montagem de novas usinas em território nacional, a serem 

construídas “em locais que não prejudiquem o fornecimento de matéria-prima e a natural 

expansão das usinas já em funcionamento e em terras cuja fertilidade e produtividade em 

canas-de-açúcar já tenham sido experimentadas com bons resultados” (DÉ CARLI, 1996, p. 

632). Pelo primeiro critério compreende-se que os financiamentos conferidos pelo IAA se 

direcionariam sobretudo às regiões canavieiras novas, onde não houvesse concorrência entre 

as usinas novas a serem implantadas com outras preexistentes. Ademais, as novas usinas 

deveriam ser munidas, obrigatoriamente, de destilarias anexas de álcool, para dessa forma 
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terem maior maleabilidade na destinação de sua matéria-prima em situações de superprodução 

açucareira. 

Outro aspecto que chama a atenção na Resolução 501/1951 é o volume 

substancial aprovado para ser acrescido à produção açucareira nacional, que se elevaria de 

23,2 milhões de sacos para 33,4 milhões (SZMRECSÁNYI, 1979, p. 238). O aumento 

beneficiava, sobretudo e igualitariamente, São Paulo (mais 2,9 milhões de sacos) e 

Pernambuco (2,8 milhões), que juntos perfaziam mais da metade das novas cotas. Em termos 

percentuais, foram Paraná (acréscimo de 320%) e Mato Grosso (260%) os principais 

beneficiados. Diante do fortalecimento desses estados ditos do “Sul” e do “Centro”, assim 

como do constante robustecimento de São Paulo, Gileno Dé Carli (1996, p. 635) considerou 

estar então “definitivamente aberta a porta para a expansão do parque açucareiro no Brasil 

Meridional”. Ao transmitir o cargo ao seu sucessor, Pessoa de Queiroz declarou ter sido a 

realocação de cotas por ele promovida de “aprovação integral dos interessados na 

agroindústria açucareira, no Norte, Centro e Sul, cujos interesses foram harmonizados sem 

choques” (apud DÉ CARLI, 1996, p. 629). 

 

12.4.1.1 Gileno Dé Carli assume o comando do IAA (1951-54) 

 

Getúlio Vargas voltou a ocupar o posto de Presidente da República em 31 de 

janeiro de 1951, nomeando para dirigir o IAA seu antigo aliado o usineiro campista Silvio 

Bastos Tavares, atitude de caráter eminentemente político. Após 10 meses pouco produtivos, 

insatisfeito com sua indicação, Getúlio decide, em 21 de dezembro do mesmo ano, passar o 

cargo de confiança máxima dentro do IAA ao técnico Gileno Dé Carli, então responsável pelo 

Serviço de Estudos Econômicos da Divisão de Estudos e Planejamento do IAA. Ao assumir, 

Dé Carli proferiu um discurso no qual rememorava o início de sua vida profissional 

como fornecedor de cana num engenho de Pernambuco. Coincidiu com uma 

seca que fazia mirrar as canas que eu plantara e as esperanças que eu nutria. 

Logo depois recrudesce a crise de preços, consequente do crack de 1930 

[...] quando o presidente Getúlio Vargas decidiu intervir no terreno 

econômico para salvar a economia nordestina (1996, p. 683). 
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Diante de tal depoimento, como era de se esperar, Dé Carli deu início a uma 

política de ativa defesa dos interesses nordestinos, esforçando-se tanto por modernizar o setor 

em Pernambuco e Alagoas quanto por frear o surto expansionista a plena marcha no Centro-

Sul do país. Antes de avaliarmos suas principais medidas administrativas convém fazer uma 

breve avaliação acerca da espacialização da lavoura canavieira no Brasil nquele momento pré-

MRCCSB. 

A zona piracicabana mantinha sua hegemonia sobre a produção estadual e mesmo 

macrorregional, onde destacavam-se as colheitas de cana em Piracicaba (750 mil toneladas), 

Limeira (350 mil), Santa Bárbara d’Oeste (260 mil), Capivari (240 mil), Rio das Pedras (210 

mil), Cosmópolis (120 mil) e Porto Feliz (100 mil), entre outros. Na zona ribeirão 

pretana/sertanezina, salientavam-se as produções de Sertãozinho (170 mil toneladas), Santa 

Rosa do Viterbo (155 mil), Pontal (130 mil), Santa Rita do Passa Quatro (90 mil), Guariba 

(70 mil), Serrana (70 mil), Jaboticabal (65 mil) e Pitangueiras (50 mil). Começava-se a 

esboçar a zona canavieira araraquarense, interligando os municípios de Araraquara (330 mil 

toneladas), Tabatinga (65 mil), assim como os já citados Guariba e Jaboticabal. Em volta de 

Jaú destacavam-se Lençóis Paulista (60 mil) e Barra Bonita (50 mil). Em Minas Gerais 

destacavam-se as produções de Ponte Nova (215 mil toneladas), Visconde do Rio Branco 

(125 mil), Passos (75 mil), Governador Valadares (45 mil), Diamantina (35 mil), Lagoa da 

Prata (25 mil) e Januária (25 mil), entre outros – nenhuma dessas localidades inseridas na 

MRCCSB. No Norte do Paraná emergiam as colheitas em Porecatu (80 mil), Bandeirantes (50 

mil), Jacarezinho (40 mil), além de Morretes (30 mil), na Serra do Mar, próxima à Baia de 

Paranaguá. De resto, a produção regional distribuía-se de modo bastante disperso, ocorrendo 

em pequena escala em praticamente todas as demais localidades. 
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Mapa 93: MRCCSB: produção municipal de cana, em toneladas (1950). 

 

 

Já é clássica a afirmação de Tamás Szmrecsányi (1979, p. 236) de que a “década de 

1950 transcorreu sob o signo da expansão da agroindústria canavieira” no país. No início desta, a 

polarização em torno da questão açucareira nacional já não se baseava mais em um “Norte”, cuja 

delimitação era genérica e imprecisa (tal como “da Bahia para o norte”), e um “Sul”, igualmente 

genérico. Cindiam-se frente a frente os interesses dos usineiros de São Paulo, apoiados pelos do 

Paraná (que eram naquele momento todos de origem paulista) e de Minas Gerais, em 

contraposição aos do Nordeste, liderados pelos de Pernambuco, e com ampla solidariedade dos do 

Rio de Janeiro, Alagoas, Sergipe e Bahia. Na segunda metade da década de 1940 São Paulo 

repetiu, safra após safra, novos recordes de produção, não havendo controle efetivo por parte do 

IAA com relação aos extralimites verificados. Uma explicação complementar plausível para tal 

fenômeno é a de que, se os usineiros paulistas tradicionais, aqueles estabelecidos no setor antes da 

crise de 1929, tendiam a respeitar as decisões tomadas pelo IAA, por sua vez os novos usineiros, 

aqueles emergidos durante o período da guerra, não tinham a mesma complacência. Esses novos 
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usineiros, em sua maioria descendentes de italianos (mas havia também um ou outro descendente 

de alemães ou libaneses), tendiam a não legitimar as determinações impostas pelo IAA, tampouco 

demonstravam ter a tão requisitada compreensão de que a limitação de suas atividades 

econômicas se refletiria num teórico bem coletivo maior, válido para toda a nação. 

Durante a primeira metade da década de 1950 a expansão do parque agroindustrial 

canavieiro paulista foi amplamente estimulada pelo intenso processo de urbanização e 

industrialização pelo qual o Estado passava. O veloz ritmo de crescimento da população urbana 

do estado refletia-se diretamente numa maior demanda por açúcar, assim como por álcool 

combustível. O campo paulista também se modernizava nesse momento, com a introdução de 

novas tecnologias e insumos que aumentavam a produtividade do trabalho rural e dispensavam 

grande parte da mão de obra necessária. Processava-se a eliminação dos cafezais já envelhecidos, 

pouco produtivos e pouco rentáveis, dando lugar ao estabelecimento de pastagens e cultivos 

anuais, dentre os quais também os canaviais. Tinha início a “tratorização” do campo, assim como 

difundia-se o uso de adubos e defensivos químicos nas lavouras. Nesse contexto, os colonos 

deixavam as fazendas em direção às cidades, intensificava-se o êxodo rural e tinha origem o 

trabalhador popularmente conhecido por boia-fria. 

Diante dessa conjuntura de aumento “irrestrito” da produção, os usineiros paulistas 

passaram a defender a chamada “Tese das Zonas Geoeconômicas”, por meio da qual requisitavam 

para si o direito de abastecerem com seu açúcar os Estados vizinhos, onde sabidamente não se 

produzia a mercadoria em quantidade suficiente para assegurar o autoabastecimento previsto pelo 

Dec.-lei 9.827/1946. Demandavam a apropriação das cotas dos Estados do Sul que, fosse por 

possuírem clima impróprio (RS, SC), fosse pela ausência de interesse nos investimentos (MT, 

GO, MG), não eram capazes de produzir o volume açucareiro que suas populações consumiam. 

Solicitavam, mais pela estratégia do fato consumado do que pela via formal junto ao IAA, a 

“incorporação do consumo lateral ou fronteiriço, de suas zonas tributárias” (DÉ CARLI, 1954, p. 

61). Gileno Dé Carli (1954, p. 28 e 1996, p. 790), mais de uma vez expressou a preocupação 

despertada pelos usineiros paulistas nos produtores nordestinos: 

São Paulo, com essa expansão exagerada [...] praticamente dominou todo o 

mercado paulista de consumo, invadindo os Estados do Paraná e Santa 

Catarina, que gravitavam em torno do açúcar do Nordeste, e foi mais além, 

atingindo o Estado do Rio Grande do Sul, numa concorrência inesperada e 

maléfica para os destinos da indústria açucareira nordestina [...] hoje o 

açúcar de São Paulo [...] já está dentro do Rio de Janeiro; e as estradas, 
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caminhando para Minas Gerais, estão retirando do Nordeste a sua 

capacidade de venda [...] O que vai sobrar para o Nordeste? 

 

São Paulo tomava os mercados até então ocupados pelos nordestinos por diversas 

razões, sendo três as principais. A primeira era que seu açúcar tinha uma produção mais regular, 

estando menos suscetível às grandes quebras de safra que sazonalmente ocorriam com as secas no 

Nordeste. A segunda grande vantagem derivava do capilarizado sistema de transportes 

estabelecido, envolvendo ferrovia e rodovia, o que lhe conferia custos de frete muito mais 

reduzidos no abastecimento dos mercados do Centro-Sul do país. Por fim, a safra paulista, que se 

iniciava em abril, ocorria antes da nordestina, que só tinha início em setembro. Assim, quando os 

nordestinos iniciavam sua produção, os mercados do Centro-Sul já estavam repletos do 

extralimite proveniente do interior paulista. 

Em resumo, esse era o contexto em que se iniciava a administração de Dé Carli à 

frente do Instituto. Sua gestão, respaldada por Getúlio Vargas, se esforçaria para cumprir dois 

objetivos básicos: pôr limite à produção paulista e modernizar a agroindústria canavieira 

nordestina. O primeiro esforço, nesse sentido, foi promover a intensificação da fiscalização sobre 

o açúcar extralimite, uma vez que a expansão verificada em São Paulo não derivava, em absoluto, 

de autorização do Instituto. Considerando-se um “fiel cumpridor da lei”, Dé Carli (1954, p. 61) 

não anuía com o fato de o IAA ter, até então, liberado pacificamente toda a vendagem do açúcar 

extralimite paulista em detrimento da não colocação da produção intralimite nordestina. Nesse 

sentido, colocou-se totalmente contrário à “Tese das Zonas Geoeconômicas” defendida pelos 

usineiros paulistas, sob o risco de se “transformar São Paulo numa vasta metrópole, enquanto 

todos os demais estados açucareiros se reduziriam à situação de colônia” (DÉ CARLI, 1996, p. 

810). 

Em resposta, a Associação dos Usineiros do Estado de São Paulo (Circular 554/1953, 

1953, p. 16-18) publica um documento em que expõe seu ponto de vista: 

Não obstante tão manifestas tendências daquilo que no momento, atendendo 

à moda, chamaríamos de neoliberalismo, voltou o Instituto, nas safras 

1952/53 e 1953/54, a praticar a discriminação da produção extralimite [...] 

Tal como se se suspeitasse da existência de aspirações imperialistas por 

parte de regiões, dentro do mesmo país. 

Justifica o aumento da produção em São Paulo como resultante do 
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[...] comportamento do único fator que, realmente, pode justificar a 

existência de uma indústria e ditar a expansão de sua produção: o consumo 

[...] Somente condições propícias de mercado podem levar a organização 

capitalista a um empreendimento [...] Na região sulina estão os mais 

importantes centros demográficos e industriais do país, donde a incidência 

de um maior índice de consumo. A expansão da produção nessa área 

tornou-se, por isso mesmo, uma fatalidade. 

Sob a liderança de Dé Carli, o IAA deixou de financiar o reequipamento das 

usinas paulistas, investindo nesse Estado somente na construção de destilarias de álcool. 

Foram assim financiadas pelo IAA quatros grandes destilarias, cujo intuito era ampliar a 

produção de álcool combustível, mas, principalmente, reduzir a produção de açúcar do 

Estado. Visava estimular o uso dos canaviais para a produção de um produto alternativo, que 

não o açúcar. Tratavam-se da Destilaria Desidratadora Gileno de Carli (localizada em 

Piracicaba), Destilaria Central de Palmital-Sussuí (em Palmital), Destilaria Central de 

Guararema (em Guararema) e Destilaria Central de Limeira (em Limeira). A partir da 

publicação da Resolução 698/1952 o IAA investiu também na reativação da Destilaria Central 

de Ubirama (em Lençóis Paulista), que estava parada desde o final da guerra, encontrava-se 

parcialmente sucateada e seria vendida em leilão público aos interessados em transformá-la 

numa usina açucareira. 

Criou Dé Carli, ainda nesse contexto, o Plano de Defesa da Aguardente, cujo 

intuito era monopolizar a produção da bebida sob controle do estado, aos moldes do que 

certas ilhas caribenhas faziam com o rum. Converteu-se então parte da indústria aguardenteira 

em alcooleira, ampliando a disponibilidade de combustíveis fabricados no país e ao mesmo 

tempo combatendo um vício danoso à saúde pública (DÉ CARLI, 1996, p. 754). 
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Figura 6: Rio de Janeiro: página do periódico Última Hora, de 19 de setembro de 1952, 

em que se lê: “Mais combustível e menos cachaça para o desenvolvimento do Brasil”. 

 

Fonte: Última Hora (19 de setembro de 1952). Hemeroteca Digital Brasileira – Fundação Biblioteca 

Nacional. 

 

Dé Carli elabou um complexo plano para que o açúcar nordestino recuperasse, ao 

menos em partes, suas vendas ao mercado doméstico do país. Por meio das Resoluções 

619/1951, 639/1952 e 721/1952 implantou-se uma política de preços diferenciados para o 

açúcar nacional, sendo estes fixados em função de seu local de fabricação. Criou ainda um 

sistema de paridade nos custos de fretes, artificialmente constituído. O IAA estabeleceu, a 

partir da sobretaxação feita sobre o produto paulista, um sistema pelo qual se revertiam tais 

fundos em subsídios diretos, voltados a “reforçar o poder de competição dos produtores do 

Nordeste nos mercados da região Centro-Sul” (SZMRECSÁNYI, 1979, p. 239). Reduzindo a 

participação do extracota paulista no mercado nacional, almejava Dé Carli tornar menor o 

prejuízo derivado da exportação gravosa do produto nordestino. 

Tais medidas não podiam agradar aos usineiros paulistas, que então decidiram 

boicotar o IAA, recusando-se até mesmo a participar da Convenção Nacional dos Produtores 

de Açúcar, ocorrida em fevereiro de 1954. Esse encontro foi promovido apenas um mês após 

a Convenção do Açúcar no Nordeste, e visava legitimar, em âmbito nacional, as 

recomendações tiradas na assembleia regional nordestina. Cientes disso os usineiros paulistas 

não enviaram delegação alguma ao evento nacional. Foi articulada uma série de projetos em 

prol do desenvolvimento da lavoura canavieira nos Estados do Nordeste. O intuito era 

encaminharem o documento votado na convenção ao Presidente Getúlio Vargas como forma 
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de pressioná-lo politicamente a dar seu aval em favor de uma gestão mais direcionada aos 

interesses daquela região. Disse Dé Carli (1954, p. 53 e 61), em seu discurso de encerramento 

do evento: 

Enquanto defendemos o critério da aplicação rígida da lei, os produtores 

paulistas advogam que o aumento de consumo nas zonas tributárias de São 

Paulo seja inscrito como direito dos usineiros desse Estado, para efeito de 

aumento das cotas de produção [...] Não sou contra a expansão açucareira 

de qualquer região brasileira, mas sou contra, como todos o são, à expansão 

unilateral, à expansão demasiada de uns poucos para o sacrifício de todos; 

sou contra o fortalecimento excessivo, através da expansão açucareira 

demasiada, daqueles que já são fortes, dos que são ricos, para trazer, como 

consequência, o empobrecimento dos que ainda são fracos [...] Sem 

limitação de produção, sem contingenciamento, sem expansão harmoniosa, 

não poderá haver tranquilidade, porque a demasia de expansão unilateral 

traz a insatisfação de todas as zonas açucareiras do Brasil. 

Foi ovacionado, sendo enviado o documento aprovado ao final da Convenção à 

apreciação de Getúlio Vargas. Devido ao fato deste não mais governar o país de forma 

ditatorial, com o mesmo autoritarismo que o fizera anteriormente, reencaminhou as 

recomendações à análise do Conselho Nacional de Economia (CNE). Este emitiu um parecer 

no mês de abril de 1954. A conclusão a que chegava o CNE era de que, a partir das propostas 

apresentadas (notadamente a do aumento do preço do açúcar e dos créditos estatais aos 

usineiros), enfrentar-se-ia uma vez mais o problema de forma paliativa. Nesse sentido, seria 

mais proveitoso se processar uma triagem entre as usinas nordestinas, investindo-se somente 

nas dotadas de maior capacidade econômica. Quanto ao que se refere aos paulistas, concluía a 

CNE que “as propostas do Instituto importam em fazer recair sobre os produtores do Estado 

de São Paulo todo o encargo do subsídio à exportação de açúcar, além de estabelecer medidas 

indiretas de combate ao aumento da fabricação desse produto, compensadas porém, com a 

concessão de facilidades para a expansão da produção alcooleira” (apud DÉ CARLI, 1996, p. 

864). 

Diante do impasse a situação se manteve sem maiores alterações até que, em 24 

de agosto de 1954, Getúlio comete suicídio, ficando o IAA “órfão” de seu pai e criador. Dé 

Carli, 15 dias depois, abdica do cargo, transmitindo-o ao vice-presidente do IAA, José Acioli 

de Sá. Se durante a Era Vargas (1930-1945) o IAA representou o interesse máximo e coletivo 

dos produtores de açúcar do Brasil (tendendo mais, é verdade, aos nordestinos); nessa 
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segunda passagem de Vargas pela Presidência da República (1951-1954) a principal 

característica verificada no âmbito do IAA foi a inegável cisão do país em duas grandes 

“regiões” produtoras: o Nordeste e São Paulo. Entre 1945 e 1955 São Paulo comportou-se, 

pode-se dizer, como uma antirregião nordestina. As características de uma e de outra 

opunham-se tanto nos seus interesses particulares, quanto nas suas características fundantes, e 

essa diferenciação se fazia cada vez mais evidente. A “região” de São Paulo se formava, em 

certa medida, em oposição àquela liderada por Pernambuco. Durante a década de 1950 a 

vantagem aos produtores paulistas foi inconteste, tendo estes tomado importante parcela do 

mercado açucareiro nacional, anteriormente pertencente aos usineiros nordestinos. 

Pernambuco, que até 1953 foi o maior produtor de açúcar do país, acompanhou 

angustiosamente a ascensão de São Paulo ao plano de principal economia canavieira do país.  

A série de gráficos (Gráficos 83, 84, 85 e 86) a seguir mostra como os anos 1950 

foram centrais para que o Estado de São Paulo chegasse à posição que ocupa atualmente, a de 

principal produtor nacional de açúcar. Desde 1953 os paulistas produzem mais açúcar do que 

os pernambucanos; e desde 1956 produzem mais que a somatória de todas as demais 

Unidades da Federação. Entre 1948 e 1961 a produção açucareira em São Paulo quadruplicou, 

passando de 5,8 para 23,6 milhões de sacos. Nota-se, ainda, que, após 1958, verificou-se, 

finalmente, a tendência que tanto Gileno Dé Carli almejava ver, ou seja, a de contenção do 

aumento da produção açucareira paulista. 

Gráfico 83: São Paulo, Pernambuco e demais Estados: produção de açúcar – milhares 

em sacos (1948-1961). 
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Na disputa pelo acesso ao mercado interno enquanto fornecedores rivais de açúcar 

às demais Unidades da Federação, São Paulo partiu de um patamar próximo a zero, em 1948, 

para atingir a marca dos 7 milhões de sacos em 1961. Já Pernambuco começa e termina o 

período analisado sem apresentar nenhuma ampliação substantiva em suas vendas dentro do 

país, estabilizadas em pouco mais de 4,2 milhões de sacos. Na concorrência pelo 

abastecimento doméstico, a “Tese das Zonas Geoeconômicas” acabou se impondo, passando 

os usineiros paulistas a garantirem o autoabastecimento estadual e ainda a “exportarem” os 

seus excedentes para os Estados subatendidos. 

Gráfico 84: São Paulo e Pernambuco: disputa pelo mercado interno – vendas para 

outros Estados, em milhares de sacos (1948-1961). 

 

 

Com relação às vendas para o mercado internacional, estas voltaram a ocorrem, 

para os produtores paulistas, somente em 1954,
518

 ampliando-se desde então até 1961, ano em 

que atingem a quantia de 5,4 milhões de sacos e superam as exportações pernambucanas (que 

naquele ano foram 4,7 milhões de sacos). 

                                                           
518

 Significa dizer que durou exatos cem anos (1854-1954) a interrupção do fluxo açucarerio paulista para o 

estrangeiro. 
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Gráfico 85: São Paulo e Pernambuco: disputa pelo mercado externo – vendas para 

outros Países, em milhares de sacos (1948-1961). 

 

 

Por fim, quanto às vendas totais, tanto as voltadas ao mercado interno quanto às 

ao externo, nota-se que Pernambuco pouco evoluiu, saltando sua comercialização de 8,4 

milhões de sacos para 8,9 entre 1948 e 1961; ao passo que São Paulo ampliou de 0,8 para 

12,3 milhões de sacos no mesmo período. 

Gráfico 86: São Paulo e Pernambuco: disputa pela hegemonia açucareira no país – 

vendas totais, em milhares de sacos (1948-1961). 

 

 

Gomes Maranhão, ao ser nomeado por Juscelino Kubitschek para o cargo de 

presidente do IAA, e assumí-lo no dia 3 de janeiro de 1957, em seu discurso de posse deixou 

claro o papel então desempenhado pela bipolarização da produção canavieira entre esses dois 

Estados. Declarou que sua gestão não faria um “hino a estes dois colossos da produção 

açucareira, São Paulo e Pernambuco, porque estaríamos ferindo o justo orgulho de outros 

Estados menores produtores, que, mesmo por esta condição, merecem o nosso maior respeito 
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e atenção” (apud DÉ CARLI, 1996, p. 1.019). Em 20 de dezembro de 1957, ao promover 

nova distribuição das cotas (Resolução 1.284/1957), confere O IAA a São Paulo o principal 

montante (15,1 milhões de sacos), seguido por Pernambuco (12,7). Ao todo, somava o 

Centro-Sul 25,6 milhões de sacos; o Norte/Nordeste, 22,1, e o Brasil, portanto, 47,7 milhões 

de sacos. 

 Na virada para a década de 1960, isto é, na safra de 1959/1960, São Paulo 

respondeu por 46% da produção nacional de açúcar e por 35% das exportações para o 

mercado internacional. Minas Gerais representava, então, 4,4% da safra nacional, Paraná, 

1,9%, Goiás, 0,07%, e Mato Grosso, 0,05%. Ainda que esses cinco Estados suplantassem, 

conjuntamente, mais da metade da produção nacional, a MRCCSB ainda não havia delineado, 

nem minimamente, os contornos que viria a ter futuramente. A produção concentrava-se 

sobretudo em terras paulistas e, em ínfima parcela, também em paranaenses. O Sul de Goiás, 

o atual Mato Grosso do Sul e o Triângulo Mineiro possuíam ainda produção desprezível ante 

o montante total do país. A produção mineira era muito dispersa e mantinha-se vinculada 

sobretudo à Zona da Mata, permanecendo, portanto, fora da MRCCSB. 

 De acordo com os dados do Recenseamento Agropecuário promovido pelo 

IBGE, a distribuição municipal da canavicultura naquele momento se configurava da seguinte 

forma: São Paulo apresentava nitidamente quatro sub-regiões canavieiras, listadas pela ordem 

decrescente de importância relativa: Piracicaba, Ribeirão Preto, Jaú e Araraquara. Em termos 

municipais, destacavam-se na sub-região de Piracicaba: Piracicaba (1,2 milhão de toneladas 

de cana), Santa Bárbara d’Oeste (470 mil), Rio das Pedras (425 mil) Porto Feliz (400 mil) e 

Capivari (375 mil). Na sub-região de Ribeirão Preto: Sertãozinho (730 mil), Pradópolis (370 

mil), Pontal (305 mil) e Ribeirão Preto (305 mil). Na sub-região de Jaú destacavam-se os 

municípios de Barra Bonita (380 mil), São Manuel (350 mil), Lençóis Paulista (330 mil) e Jaú 

(290 mil). Na de Araraquara: Araraquara (380 mil) e Ibaté (270 mil). O Norte do Paraná, ou 

melhor, o Vale do Paranapanema, começava ainda a se esboçar enquanto uma quinta sub-

região em formação, transfronteiriça, envolvendo terras paulistas e paranaenses. Nesta 

salientavam-se as produções municipais de Bandeirantes (175 mil), Assis (155 mil) e 

Ourinhos (120 mil). Além das referidas áreas, outros pontos onde havia modesta produção 

distribuíam-se por todo o restante do território. 
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Mapa 94: MRCCSB: produção municipal de cana, em toneladas (1960). 

 

 

Fruto da expansão “ilimitada” dos industriais paulistas, mas também da 

modernização do setor açucareiro pernambucano promovida a duras custas por Dé Carli, a 

produção açucareira nacional superava sistemática e consideravelmente a capacidade de 

absorção do produto por parte do mercado interno. E, diferentemente do que havia ocorrido 

no fim da década de 1940, quando o país conseguiu se aproveitar do bom momento do 

mercado internacional para realizar importantes exportações que auxiliaram na manutenção 

do equilíbrio interno e geraram uma renda extra aos produtores, no final da década de 1950 a 

situação do mercado mundial era outra, bem menos favorável. Entre as safras de 1950/1951 e 

1960/1961 o número de usinas em funcionamento na região Centro-Sul do país aumentou em 

oito unidades, ao passo em que na Norte/Nordeste reduziu-se em 29 unidades. O Senador 

Novais Filho, a esse respeito, teceu os seguintes comentários, ilustrativos da crise 

reestabelecida:  
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Hoje, em Pernambuco, nós agricultores precisamos vender às usinas uma 

tonelada de cana para adquirirmos no mercado do Recife, e com alguma 

dificuldade, não um arado, como fazíamos há dez anos, mas apenas quatros 

enxadas [...] A Usina Cachoeira Lisa, uma das maiores da minha terra [...] 

está sendo levada à falência, fato virgem – repito – na história econômica de 

Pernambuco [...] Nós, plantadores de cana, e os usineiros que a 

transformam em açúcar, levamos uma vida de dificuldades, de sofrimentos, 

de mendigos nas ruas do Rio de Janeiros, pleiteando o justo preço para o 

nosso produto (apud DÉ CARLI, 1996, p. 954-955). 

Provar-se-ia então amargamente que Gileno Dé Carli estava correto, ao afirmar 

que o surto expansionista paulista tinha de ser contido, para o bem da nação. São Paulo, que 

vinha se comportando de forma “subversiva” em relação ao controle estipulado pelo IAA, 

dobra-se e alinha-se novamente ao Instituto, pedindo o abrigo necessário ante a eminente crise 

de superprodução. 

12.4.3 Da abertura ao fechamento do Mercado Preferencial norte-americano (1961-1974) 

Em medida descentralizadora, no mês de julho de 1960 o IAA, assim como outras 

autarquias semelhantes, deixa de se vincular diretamente à jurisdição da Presidência da 

República, ficando sua coordenação a cargo do Ministério da Indústria e do Comércio. Ao 

assumir o cargo máximo do país em janeiro de 1961, Jânio Quadros nomeou Leandro 

Maynard Maciel para liderar o IAA. Sua gestão se marcou pela breviedade e por seu viés 

retrógado, quase nostálgico. Tomando posse, Maciel proferiu um discurso mais voltado ao 

passado remoto e glorioso da lavoura canavieira no seu estado de origem do que para 

propostas concretas visando a melhoria geral do momento presente. Segundo Maciel, assumir 

o comando do IAA o fazia “reviver esse passado e a influência da exploração da agroindústria 

açucareira no crescimento da nacionalidade, na modelação dos troncos patriarcais, através da 

constelação dos brazonados, que tão alta dignidade imprimiu na sociedade brasileira” (apud 

DÉ CARLI, 1996, p. 1.142). Tal pronunciamento se faria bastante condizente e atual, tivesse 

sido proferido na época da instalação dos primeiros engenhos centrais do Brasil, promovidos 

por Dom Pedro II havia quase um século. 

 No plano internacional, o começo dos anos 1960 foi, apesar de Maciel, um 

verdadeiro turning point para a agroindústria canavieira do Brasil. Em 1961, os Estados Unidos 
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alteraram radicalmente sua política de produção e importação de açúcar, tendo como estopim 

dessa mudança os desentendimentos diplomáticos com o governo de Cuba. Nesse mesmo ano, 

ainda no mês de fevereiro, o United States Department of Agriculture publicou um relatório em 

subsídio ao novo plano de importação de açúcar que o país adotaria, pelo qual considerava ser o 

Brasil, “sem dúvida, o país que nesta área [das Américas Central e do Sul que] tem o maior 

potencial de expansão. Com incentivo adequado, este país tem capacidade potencial para se tornar 

o principal fornecedor de açúcar dos Estados Unidos” (apud DÉ CARLI, 1996, p. 1.063). Tal 

documento, assim como outras mudanças em curso no panorama internacional do açúcar, 

motivaram novo impulso de otimismo dentro do setor canavieiro brasileiro, dando início a um 

período em que se fariam todos os esforços necessários para promover a inserção do produto 

nacional no mercado externo. A obtenção da cota de participação no mercado preferencial norte-

americano em julho de 1961 pode ser considerado um marco histórico. Dá início a uma série de 

decretos, resoluções e medidas estabelecidos com o objetivo principal de fomentar a exportação 

brasileira de açúcar. A partir desse momento as vendas para o exterior deixam se configurar numa 

estratégia unicamente voltada a promover o equilíbrio do mercado doméstico, para se tornar 

também uma fonte de divisas para o setor (SZMRECSÁNYI, 1979, p. 259). É criada a Divisão de 

Exportação do IAA, por meio do Decreto 50.818, de 22 de agosto de 1961 (BRAY e RUAS, 

1995, p. 313). O Brasil configura-se então como o terceiro maior produtor de açúcar do mundo, 

atrás apenas de Cuba e da União Soviética (DÉ CARLI, 1996, p. 1.133). A aproximação política e 

econômica entre estas duas nações socialistas resultou em especulações intensas no mercado 

internacional de açúcar, fazendo as cotações se elevarem muito nas principais bolsas de 

mercadorias futuras. Em suma, o início da década de 1960 se mostrou promissor aos produtores 

brasileiros. 

Renunciando Jânio Quadros após diminutos seis messes à frente do país, Leandro 

Maciel também caiu. Em seu lugar, assume o posto de presidente do IAA, em 4 de outubro de 

1961, o embaixador Edmundo Penna Barbosa, que teria uma passagem breve porém “de larga 

influência nos destinos da entidade. Guardadas as devidas proporções, pode-se colocá-lo – junto 

com Leonardo Truda e Barbosa Lima Sobrinho – entre os principais presidentes da história do 

Instituto” (SZMRECSÁNYI, 1979, p. 260). Com visão audaciosa, Penna Barbosa soube tirar 

proveito do momento positivo vivenciado pelo mercado internacional, e deu início a intensa 

ampliação e modernização do setor sucroalcooleiro nacional. Em seu discurso de posse fala em 

“toneladas” de açúcar, e não mais em “sacos” - sutil indício da postura internacionalizante que 

conferiria às políticas adotadas pelo IAA durante sua gestão. Sua primeira medida de impacto foi 
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a criação, por meio do Decreto 156, de 17 de novembro de 1961,
519

 do Fundo de Consolidação e 

Fomento da Agroindústria Canavieira. Esse fundo constituía-se de recursos provenientes de uma 

nova taxa fixada em Cr$50,00 por saco produzido no país, mas também, e sobretudo, dos recursos 

provenientes dos saldos financeiros verificados nas exportações feitas para o mercado preferencial 

norte-americano. O uso do montante arrecadado era orientado essencialmente para “financiar o 

açúcar destinado à exportação” (art. 2.º do Decreto 156) e para a “racionalização da economia da 

cana, destacando-se a mecanização, a irrigação, a fertilização da lavoura, a criação de estações 

experimentais, laboratórios, institutos de genética, etc.” (art. 14). Tinha ainda como objetivos 

fundantes promover a “fusão de usinas para a formação de centrais de médio e grande porte”, a 

“execução de uma rede nacional de armazéns e silos para açúcar, álcool e méis” e a “implantação 

de facilidades portuárias, tendo em vista as exigências dos mercados interno e externo” (art. 14). 

Por fim, previa a “instalação de novas unidades industriais para a produção de açúcar e álcool” 

(art. 15). Penna Barbosa concebia o planejamento das medidas de estímulo à lavoura canavieira a 

serem adotadas em dois projetos macrorregionais: o Projeto Guararapes, centrado no 

Norte/Nordeste, e o Projeto Erasmus, voltado “ao Centro-Sul e Centro-Oeste do país” 

(SZMRECSÁNYI, 1979, p. 382). Ambas as nomenclaturas faziam referência a momentos 

marcantes da história açucareira nacional: a Batalha dos Guararapes, ocorrida em Pernambuco, 

quando os luso-brasileiros expulsaram os holandeses do Nordeste Açucareiro no final da década 

de 1640; e a fundação do Engenho dos Erasmos, em São Vicente, na década de 1530, tido como 

uma das experiências pioneiras de produção de açúcar no Brasil e mesmo nas Américas. 

A abertura do mercado norte-americano, ao garantir colocação segura e remunerativa 

a uma parte do açúcar brasileiro, serviu de mola propulsora para que este se colocasse 

vantajosamente também em outros mercados, fomentando as exportações destinadas ao mercado 

livre mundial e aumentando a competitividade do produto brasileiro. Em 1962, Pernambuco (com 

4,1 milhões de sacos) e Alagoas (1,3 milhão) foram os principais exportadores de açúcar aos 

EUA, enquanto São Paulo, que exportou “apenas” 603 mil sacos aos norte-americanos, foi o 

principal fornecedor da mercadoria às unidades da federação brasileira incapazes de produzir o 

volume necessário para suprir suas respectivas demandas estaduais. Nesse momento o consumo 

interno brasileiro já era quase igual à cota total de produção autorizada, cuja última revisão datava 

de 1957. Tornava-se então necessário rever o sistema de cotas e promover nova ampliação 

produtiva, de modo a permitir existência de certa quantidade extra, a ser destinada à exportação. 
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Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decmin/1960-1969/decretodoconselhodeministros-

156-17-novembro-1961-355931-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 13 maio 2013. 
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Penna Barbosa encomendou os estudos necessários para amparar o processo de realocação a ser 

promovido, estimando que os 48 milhões de sacos deveriam ser alçados a 85 milhões. Tratava-se 

de uma ampliação ousada, que enxergava no mercado externo um destino promissor. 

Por conta de sua carreira diplomática, Penna Barbosa acabou solicitando seu 

afastamento do cargo, que passou a ser “interinamente” (por quase dois anos) desempenhado, 

uma vez mais, por Gomes Maranhão, então vice-presidente do IAA. Em continuidade às 

iniciativas de seu antecessor, Maranhão fez aprovar duas resoluções que mudaram o rumo da 

indústria açucareira nacional: a 1.761/1963 e a 1.762/1963, ambas de 12 de dezembro de 

1963. A primeira dispunha sobre os níveis de contingenciamento dos Estados e das usinas já 

existentes, elevando o limite global para 85 milhões de sacos. A segunda estabelecia os 

critérios para a montagem de 50 novas usinas de açúcar e álcool no país, cuja produção 

complementar seria de mais 15 milhões de sacos. Desse modo, somadas as Resoluções 1.761 

e 1.762, almejava-se atingir os 100 milhões de sacos. A Tabela 37 apresenta como foi 

proposta a redistribuição da produção autorizada de açúcar no Brasil.
520
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 A diferença entre os 73,65 milhões de sacos que constam como a alocação global para o país e os 85 

milhões divulgados pelo IAA referem-se a 6,35 milhões de sacos destinados à complementação de usinas 

sublimitadas e mais 5 milhões de sacos de contingente móvel (SZMRECSÁNYI, 1979, p. 266 e DÉ 

CARLI, 1996, p. 1.347). 
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Tabela 37: Brasil: alteração na limitação de cotas (Resolução 1.761/1963) e autorização 

para a montagem de novas usinas (Resolução 1.762/1963), em mil sacos e em %. 

 

O maior acréscimo foi concedido para São Paulo, que entre o saldo de ampliação 

das cotas conferido para as usinas já existentes e a criação de cotas destinadas à implantação 

de novas usinas, totalizavam um aumento de 18,7 milhões de sacos. Com isto a produção 

estadual mais do que duplicaria. O segundo principal aumento foi concedido para o Paraná: ao 

todo mais 4,8 milhões de sacos (4 milhões somente para as usinas novas), o suficiente para 

quintuplicar sua produção. Minas Gerias, Goiás e Mato Grosso também duplicariam suas 

produções caso o planejamento se efetivasse conforme o previsto. Szmrecsányi (1979, p. 273) 

refere-se a esse momento como “uma verdadeira corrida para a cana”, quando o “plantio de 

cana foi desenfreado”. Nesse contexto, foram criadas em São Paulo as usinas Vale do Rosário 

(em Morro Agudo), Cresciumal (Leme), São José da Estiva (Novo Horizonte), Romão (atual 
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Cerradinho, em Catanduva), Ferrari (Tambaú), Paraíso (Brotas), entre outras. Em Goiás, “a 

usina Goianésia foi implantada [...] essencialmente para suprir Brasília no fornecimento de 

açúcar”, tendo sido fundada pela Sociedade Açucareira Monteiro de Barros, de origem 

paulista (CUNHA SANTOS, 1987, p. 38). No Paraná “implantou-se a usina Santa Terezinha, 

no município de Maringá”, que daria origem a um dos maiores grupos usineiros do Brasil na 

atualidade (BRAY e TEIXEIRA, 1980, p. 25).  

 Pela Resolução 1.762/1963 poderiam ser montadas 10 usinas novas no Paraná 

(disputadas entre os 16 projetos propostos), nove em São Paulo (tendo sido apresentados 37 

projetos interessados), seis em Minas Gerais (para um total de nove solicitações, em sua 

maioria feitas por cooperativas de cafeicultores) e uma em Goiás (três projetos). Por outro 

lado nos Estados do Rio de Janeiro, Alagoas, Bahia, Ceará, Piauí, Amazonas, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul não teve nenhuma proposta interessada na construção de novas unidades 

agroindustriais (SZMRECSÁNYI, 1979, p. 267 e DÉ CARLI, 1996, p. 1.233). O processo de 

avaliação e julgamento dos projetos conferia grande importância a aspectos básicos, como 

clima, solo, topografia e recursos hídricos. Outro item de fundamental importância referia-se à 

disponibilidade de recursos financeiros próprios dos proponentes em relação ao capital de 

terceiros. Também eram levadas em conta a tradição empresarial agrícola ou industrial, as 

possibilidades de expansão em função da existência de recursos naturais propícios e a dotação 

do projeto em relação a meios de comunicação e transporte (DÉ CARLI, 1996, p. 1.352). 

Criou-se então a chamada Comissão de Montagem de Novas Usinas, composta por membros 

do IAA e assessorada por engenheiros agrônomos do Ministério da Agricultura, do Instituto 

Agronômico de Campinas e da ESALQ/USP. “Tais estudos, porém, não chegaram a ter a 

devida continuidade por causa da nova crise de superprodução que se abateu sobre a 

agroindústria canavieira do país” (SZMRECSÁNYI, 1979, p. 270). 

O aumento de cotas concedido às usinas já existentes foi tão agudo, e desencadeou 

um aumento tão vertiginoso da produção, que quase abafou por completo as poucas novas 

usinas fundadas após 1963. Conforme salienta Sampaio (2010), a década de 1960 

caracterizou-se para a canavicultura paulista como um período de intensa mecanização da 

lavoura e redução da mão de obra empregada. Os ganhos de produtividade agrícola e 

industrial foram consideráveis, redundando num aumento global da produção. 

Especificamente no Estado de São Paulo, atuava ainda em favor do aumento da produção 
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açucareira o Instituto Brasileiro do Café (IBC), que, por meio do Grupo Executivo de 

Racionalização da Cafeicultura (GERCA) estimulou financeiramente a substituição dos 

cafezais velhos e antieconômicos por outras modalidades de uso agrícola do solo. Dava-se na 

paisagem rural paulista a metamorfose “do verde escuro dos cafezais ao verde claro dos 

canaviais”, conforme enunciado por Silvia Ibiraci de Souza Leite (2003, p. 23). 

Tamanho foi o otimismo dos produtores – e erro dos planejadores do IAA – que 

se alcançou uma “supersafra” no ano de 1966, fazendo com que os preços internos 

despencassem. “Na região Centro-Sul, a saca de açúcar que havia sido tabelada a mais de Cr$ 

12,00, chegou a ser negociada entre Cr$ 5,00 e Cr$ 6,00” (BRAY e RUAS, 1995, p. 314). 

Nesse ano o país produziu 75,9 milhões de sacos de açúcar, quando o consumo interno era de 

46,4 milhões, e os estoques reguladores de preços já estavam sobremaneira elevados 

(SZMRECSÁNYI, 1979, p. 271). Somente São Paulo aumentou sua produção de quase 27 

milhões de sacos no ano de 1965 para mais de 42 milhões em 1966, deixando ainda sem 

colher uma área canavieira equivalente à produção de mais 13 milhões de sacos 

(SZMRECSÁNYI, 1979, p. 272 e BRAY e RUAS, 1995, p. 314). Nem mesmo utilizando-se 

da “válvula de escape” que se constituía no “desvio” de parte da cana colhida para a 

fabricação de álcool conseguiu-se impedir a grande crise que assolou o setor. Para agravar 

ainda mais a situação já caótica, o grande aumento de produção açucareira no país coincidiu 

com a queda acentuada da cotação da commodity no mercado externo, haja vista que a 

especulação em torno da situação cubana não se sustentou. Assim, na mesma medida em que 

se inclinava a taxa de produção brasileira, declinava a cotação mundial, atingindo esta “seu 

nível mais baixo desde a crise de 1929/30” (SZMRECSÁNYI, 1979, p. 275). O resultado foi, 

“sem dúvida, uma das maiores crises da agroindústria canavieira nacional” 

(SZMRECSÁNYI, 1979, p. 272), sendo um de seus efeitos colaterais a criação oficial da 

“região açucareira Centro-Sul do Brasil”. 
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Gráfico 87: Produção brasileira (em toneladas) e cotação mundial de açúcar (em US$) 

(1959/1960 – 1969/1970). 

 

 

Houve, como se percebe pela análise do Gráfico 87, uma falsa impressão de que 

se abriria com a cota de exportação para o mercado preferencial norte-americano uma nova e 

duradoura fase de esplendor para as vendas internacionais do produto brasileiro. Entretanto 

esse excessivo otimismo não se concretizou, revertendo-se em grande crise setorial. Para 

atenuar os efeitos deletérios sobre a produção nordestina, que era mercadologicamente mais 

frágil que a paulista, foi estabelecida em dezembro de 1965, a Lei 4.870, por meio da qual se 

designava “a região Norte/Nordeste como a área prioritária para as exportações não gravosas 

destinadas aos mercados-preferenciais, ou seja, ao mercado preferencial norte-americano” 

(SZMRECSÁNYI, 1979, p. 277). Para Alcides Ribeiro Soares (2001, p. 103) essa lei deu 

início a um entendimento de que a produção do Norte/Nordeste destinar-se-ia a partir de então 

ao autoabastecimento regional e teria ainda ampla prioridade nas exportações – ficando, 

portanto, mais sujeita a oscilações de preços. Já a produção do Centro/Sul se destinaria ao 

restante do mercado interno nacional, podendo ser exportada casualmente.  

Ainda assim essa medida legal se mostrou insuficiente para atenuar a crise diante 

da volumosa safra ocorrida em 1966 e da radical queda dos preços. Dessa forma o IAA se viu 

obrigado a baixar, por meio de ato assinado por seu presidente José Maria Nogueira, a 

Resolução 1.974, de 12 de agosto de 1966. Esta dispunha sobre a comercialização de açúcar 
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no mercado interno brasileiro, e pode ser considerada como a “certidão de nascimento” da 

MRCCSB. Dispunha das seguintes atribuições, seletivamente transcritas: 

Art. 1.º A comercialização de açúcar no mercado interno, na safra de 

1966/67, se regerá pelas normas da presente resolução. 

Art. 2.º Para os efeitos do disposto no artigo anterior, o Território Nacional 

fica dividido em duas Regiões, a saber: 

a) Região Norte-Nordeste – abrangendo as Zonas Fisiográficas do Norte, 

Nordeste e os Estados de Sergipe e Bahia; 

b) Região Centro-Sul – abrangendo os Estados de Minas Gerais, Espírito 

Santo, Rio de Janeiro, Guanabara e as Zonas Fisiográficas do Sul e Centro-

Oeste; 

Art. 3.º Dependerá de prévia autorização do IAA a transferência de açúcar 

de uma para outra região [...] tendo em vista a necessidade de proteger a 

produção açucareira, assegurar os interesses do fornecedor de cana, garantir 

o estabelecimento do mercado interno e evitar o abuso do poder econômico 

e bem assim o eventual aumento arbitrário dos lucros [...]. 

Parágrafo único. A violação do disposto neste artigo sujeitará o infrator ao 

pagamento de multa igual ao valor do açúcar vendido ou encontrado na 

região, sem a autorização de que trata este artigo [...]. 

Art. 4.º Para o fim de disciplinar o ritmo de escoamento da produção de 

açúcar, atender às necessidades de consumo e à estabilização do preço no 

mercado interno [...] são estabelecidas cotas básicas de comercialização 

para a Região Centro-Sul, obedecido o seguinte critério: 

a) Nos Estados Exportadores [o caso sobretudo de São Paulo e 

Pernambuco] as cotas serão duodecimais, calculadas em função do volume 

de produção autorizado. 

É importante frisar que apesar da proposição original prever a validade para 

apenas uma safra, esse mecanismo de territorialização diferenciada se estendeu e serviu de 

base para a reformulação da legislação canavieira ocorrida na década de 1970. De acordo com 

a análise feita por Joaquim Correia de Andrade Neto (1990, p. 264), ao dividir o território 

brasileiro em duas áreas segregadas uma da outra, o IAA “salvaguardava os produtores 

nordestinos da concorrência paulista [...] já que o açúcar produzido em São Paulo chegava ao 

Nordeste a um preço inferior ao produzido nesta região – o que era algo totalmente inédito na 

história do país”. O açúcar de São Paulo chegava a grande parte do Norte e do Nordeste do 

país, mesmo calculando-se as despesas de frete, a um custo inferior ao pernambucano ou 

alagoano. Por isso justificava-se a proibição da transferência de açúcar de uma região 

canavieira para a outra. Além disso a Resolução 1.974/1966 ainda limitava a saída de açúcar 
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das fábricas dos “Estados Exportadores” por cotas determinadas mensalmente (duodecimais), 

de modo a conter da forma mais completa possível a avalanche açucareira que se processava 

dentro do Brasil. Para se ter uma ideia da envergadura que tinha tomado a produção paulista 

por ocasião do fim da década de 1960, basta citar que as três maiores unidades produtoras de 

sacos de açúcar na safra 1969/1970, a saber, usinas Da Barra (2,2 milhões de sacos), São 

Martinho (1,75 milhão de sacos) e São João (1,15 milhão de sacos) – todas pertencentes a 

membros da família Ometto e fundadas no imediato pós-2ª Guerra (entre 1945 e 1948) – 

geraram, juntas, apenas 10% menos açúcar do que haviam produzido todas as 42 usinas 

paulistas em funcionamento na “histórica” e “grandiosa” safra de 1947/1948 (SAMPAIO, 

2010, p. 75). No mesmo mês em que o IAA publicou a Resolução 1.974, o Governo Federal, 

por meio de seu presidente Castello Branco, criou o Grupo Especial para a Racionalização da 

Agroindústria Canavieira do Nordeste (GERAN), um órgão parcialmente desvinculado do 

IAA, cuja atuação se processaria dentro da área de jurisdição da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). Este foi extinto em 1971. 

Comparando essas duas regiões canavieiras nacionais, Paulo Maciel, primeiro 

presidente do IAA após o Golpe Militar de 1964, afirmou que, “enquanto no Sul a exploração 

agroindustrial canavieira é um fato puramente econômico, no norte-nordeste ainda é um status 

social” (apud DÉ CARLI, 1996, p. 1.291). Antonio Evaldo Inojosa de Andrade, usineiro 

alagoano, ao assumir a chefia do IAA, em 4 de abril de 1967, comprometeu-se a enfrentar “os 

efeitos de uma crise profunda, conjuntural nos Estados de Alagoas, São Paulo, Rio Grande do 

Norte e Paraíba, e estrutural nos Estados de Pernambuco e Rio de Janeiro” (apud DÉ CARLI, 

1996, p. 1.461). 

No início da década de 1970, a distribuição da lavoura canavieira naquela que se 

tornaria a MRCCSB dispunha-se da seguinte maneira: nas sub-regiões de Piracicaba, Ribeirão 

Preto, Jaú e Araraquara, adensava-se a canavicultura, fazendo com que se aproximassem essas 

zonas umas das outras. Também se tornou possível enxergar no mapa da espacialização 

canavieira o aparecimento da pequena, mas concentrada, sub-região de Catanduva (BRAY, 

1985); assim como da extensa, porém dispersa, sub-região do Vale do Paranapanema (BRAY, 

1980), interligando o Norte do Paraná e a chamada zona da Alta Sorocabana paulista. 
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Mapa 95: MRCCSB: produção municipal de cana, em toneladas (1970). 

 

 

Na sub-região de Piracicaba destacavam-se os municípios de Piracicaba (2,1 

milhões de toneladas de cana), Araras (1,2 milhão), Capivari (610 mil), Santa Bárbara d’Oeste 

(530 mil), Rio das Pedras (500 mil), Limeira (490 mil), Porto Feliz (470 mil) e Iracemápolis 

(460 mil). Na sub-região de Ribeirão Preto: Sertãozinho (1,2 milhão de toneladas de cana), 

Jaboticabal (810 mil), Guariba (645 mil), Ribeirão Preto (635 mil), Pontal (610 mil) e 

Pradópolis (405 mil). Na sub-região de Jaú: Jaú (875 mil toneladas de cana), São Manuel (650 

mil), Lençóis Paulista (620 mil), Barra Bonita (570 mil), Macatuba (500 mil) e Pederneiras 

(385 mil). Na sub-região de Araraquara: Araraquara (790 mil toneladas de cana), Dobrada 

(385 mil), Matão (300 mil) e Ibaté (280 mil). Na sub-região do Vale do Paranapanema: 

Porecatu (380 mil toneladas de cana), Bandeirantes (330 mil), Jacarezinho (225 mil) e 

Alvorada do Sul (225 mil), do lado paranaense, e Assis (325 mil), Ourinhos (165 mil) e 

Maracaí (145 mil) na margem paulista. Essas quatro sub-regiões compunham o que Bray, 

Ferreira e Ruas (2000), assim como Ferreira e Dutra (2009), chamaram de “tradicionais áreas 

canavieiras do Estado de São Paulo”, esquematizadas no mapa a seguir: 
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Mapa 96: São Paulo: tradicionais áreas canavieiras. 

 

Fonte: FERREIRA e ALVES, 2009. 

Nos demais Estados que comporiam futuramente a MRCCSB, chamavam a 

atenção por sua produção canavieira em 1970, ainda que de forma bastante discreta, os 

municípios de Tupaciguara (137 mil toneladas), Uberaba (50 mil) e Fronteira (40 mil), esses 

três no Triângulo Mineiro; assim como Santa Helena de Goiás (90 mil) e Catalão (30 mil), no 

Sul de Goiás. O mapa apresentado por Manuel Correia de Andrade (1976), referente à 

distribuição espacial da canavicultura em 1972, apresenta a seguinte extensão para a zona 

canavieira do Centro/Sul do país: 
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Mapa 97: Centro/Sul do Brasil: áreas canavieiras (1972). 

 

Fonte: ANDRADE, 1976, p. 26. 

A partir de 1968 o mercado livre mundial passou a esboçar sua melhora, 

elevando-se a cotação do açúcar. Novamente o fomento às exportações tornou-se estratégia 

central à sobrevivência da agroindústria canavieira nacional. Uma vez mais, a principal forma 

de se resolver os problemas endógenos foi por meio da busca de soluções exógenas. Passaram 

os esforços dos produtores e dos planejadores públicos a se focar no aumento da qualidade e 

da competitividade do produto nacional, tendo em vista garantir seu acesso contínuo ao 

mercado externo. Nesse sentido, no plano agronômico, cria-se em 1971 o Programa Nacional 

de Melhoramento da Cana-de-Açúcar (PLANALSUCAR); e para promover a melhoria do 

desempenho do setor industrial, firma-se, no mesmo ano, o Programa de Racionalização da 

Agroindústria Açucareira. 
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A Lei 5.654,
521

 de 14 de maio de 1971, assinada pelo presidente Emílio 

Garrastazu Médici, foi feita para dar continuidade à proposta criada pelas Resoluções 1.761 e 

1.762/1963 (que elevavam as cotas a 100 milhões de sacos), estabelecendo as bases pelas 

quais se processaria a intensa modernização da indústria açucareira verificada no início da 

década de 1970. Calcada no princípio de que a atividade canavieira nacional tinha que se 

manter segregada entre as duas macrorregiões constituídas em 1966, essa nova lei reforçou o 

caráter regional do planejamento da produção açucareira brasileira. De certo modo, pode-se 

identificar aí uma espécie de retorno à “Tese das Zonas Geoeconômicas”, defendida pelos 

usineiros paulistas na primeira metade da década de 1950. Relegava-se para segundo plano a 

primazia até então conferida aos Estados enquanto unidades centrais do planejamento. Dentre 

outras passagens desta lei, destacamos as seguintes: 

Art. 1.º Fica estabelecido em cem milhões de sacas de 60 (sessenta) quilos o 

limite global das cotas oficiais de produção de açúcar das usinas do País. 

Art. 2.º Para efeito de distribuição o limite global das cotas oficiais de 

produção, fixado no artigo anterior, fica dividido em dois contingentes 

regionais constituídos da soma das cotas das usinas de açúcar situadas em 

cada área geoeconômica abaixo indicada: 

a) Região Norte-Nordeste: compreendendo a Região Norte (Estados do 

Acre, Amazonas e Pará; Territórios de Rondônia, Roraima e Amapá) e a 

Região Nordeste (Estados do Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia; Território de Fernando de 

Noronha); 

b) Região Centro-Sul: compreendendo a Região Sudeste (Estados de Minas 

Gerais, Espírito Santo, Guanabara e São Paulo), a Região Sul (Estados do 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), e a Região Centro-Oeste 

(Estados de Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal). 

§ 1.º Nenhuma cota oficial de produção, integrante dos contingentes 

regionais de que trata este artigo, poderá ser incorporada à cota de usina 

situada em diferente região geoeconômica. 

§ 2.º Para efeito e incorporação de cota oficial de produção de usinas 

situadas na mesma região geoeconômica, somente será considerada a maior 

produção realizada pela usina incorporada no triênio imediatamente 

anterior, até o limite da respectiva cota, ressalvados os casos de fusão de 

empresas açucareiras especialmente autorizadas pelo Presidente do IAA. 
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Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5654.htm>. Acesso em: 13 maio 2013. 
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Como se nota, mantinha-se essa espécie de blindagem legal que isolava o 

Norte/Nordeste do Centro/Sul, e vice-versa. A implantação dessa lei se daria, de fato, pela 

publicação dos atos normativos do IAA, que a partir de então passaram a ser divulgados. Por 

meio do Ato 19, de 18 de maio de 1971, cancelou-se as cotas existentes de 43 usinas que se 

encontravam inativas, localizando-se estas, em sua maioria, no Norte/Nordeste do país (36 

unidades), além de outras no Mato Grosso (4), Minas Gerias (2) e Espírito Santo (1) 

(SZMRECSÁNYI, 1979, p. 297). 

O Ato 21, também de 18 de maio de 1971, de importância fundamental ao 

processo de crescimento e modernização do setor, criou novos parâmetros para o 

reajustamento das cotas das usinas, tendo por base um critério que resultou em inegável 

estímulo ao aumento de produtividade. Ficou estabelecido que o reajuste seria promovido 

trienalmente e se pautaria no rendimento industrial médio verificado em cada unidade 

industrial, calculado em quilos de açúcar obtidos por toneladas de cana moídas. Assim, as 

usinas que apresentassem resultados acima da média macrorregional (em relação ao 

Norte/Nordeste e ao Centro/Sul, respectivamente) teriam suas cotas aumentadas na mesma 

proporção; ao passo que as que tivessem resultados abaixo da média teriam suas cotas 

contraídas. Tal medida promoveu forte estímulo à competição intrassetorial, o que elevou 

significativamente a produtividade agroindustrial média das empresas (SZMRECSÁNYI, 

1979, p. 298). 

A principal medida impulsionadora do processo de modernização acelerada em 

implantação nesse período deu-se pelo estabelecimento do Dec.-lei 1.186, de 27 de agosto de 

1971.
522

 Por este foi criado o Programa de Racionalização da Agroindústria Açucareira, que 

objetivava promover a “fusão” de usinas, a “incorporação” de cotas das usinas menores por 

parte das maiores e estimular, onde se mostrasse relevante, a “relocalização” das unidades 

industriais. Desse modo, o resultado ambicionado era a composição de um parque 

agroindustrial caracterizado por um número menor de usinas, mas cuja capacidade média de 

produção fosse mais elevada e a localização territorial fosse mais favorável. Mantinha-se a 

segregação do Brasil em duas regiões “geoeconômicas”: 
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Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del1186.htm>. Acesso em: 

13 maio 2013. 
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Art. 1.º As empresas açucareiras que promoverem fusão, incorporação ou 

relocalização de suas unidades industriais, na forma deste Decreto-lei, farão 

jus aos incentivos fiscais e financeiros previstos nos Decretos-leis n.ºs 

1.137, de 7 de dezembro de 1970, e 1.182, de 16 de julho de 1971 [...]. 

Art. 4.º O Presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool poderá autorizar 

fusão, incorporação ou relocalização de unidades industriais açucareiras, 

com as respectivas cotas oficiais de produção situadas na mesma região 

geoeconômica [...]. 

Parágrafo único. Os recursos destinados à execução da política decidida nos 

termos deste artigo serão constituídos por suprimentos do Fundo Especial 

de Exportação
523

 e outros recursos definidos pelo Conselho Monetário 

Nacional. 

 

Como fica claro, a fusão entre usinas, assim como a incorporação de cotas e a 

relocalização das plantas industriais, seria beneficiada por um sistema de “incentivos fiscais e 

financeiros”, e, para tanto, contava com fundos provenientes das exportações de açúcar (que eram 

de monopólio do IAA) complementados por recursos provenientes do Conselho Monetário 

Nacional. A implantação do “Programa de Racionalização da Agroindústria Canavieira” tentava 

substituir o “empirismo que prevaleceu na montagem e localização das fábricas açucareiras [pela] 

racionalização técnico-econômica que a nova sistemática estabelece [possibilitando] redução de 

custos operacionais” (CARNEIRO, 1971, p. 11). Dentre as estratégias para o aumento de 

competitividade internacional das usinas brasileiras, constava a de concentrar ainda mais a 

produção em grandes empresas. Com base nesse programa, diversas usinas paulistas ampliaram 

suas atividades e suas cotas, conforme ilustra a Tabela 38: 
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Esse fundo, instituído em 1965, “não chegara a apresentar”. 
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Tabela 38: Região Centro/Sul: exemplo de incorporação de cotas por parte das usinas 

paulistas, em sacos de 60 quilos (safra 1972/1973). 

 

Fonte: IAA, Revista Brasil Açucareiro, abr. 1972, p. 96. 

 

Com isso, as pequenas usinas passaram a ser sistematicamente compradas pelas 

maiores, que assimilavam suas terras, maquinários e cotas de produção. Reverteu-se, então, a 

tendência histórica que perdurou durante as décadas de 1940, 1950 e boa parte da de 1960, 

qual seja, a do crescimento numérico das usinas em atuação no Estado de São Paulo.  

Tabela 39: São Paulo: movimento de expansão/contração do número de usinas em 

operação (décadas de 1940, 1950, 1960, até o ano de 1975). 

 

Fonte: BRAY e FERREIRA, 1983, p. 63. 

Tais medidas de modernização e concentração produtiva surtiram o efeito 

esperado e na primeira metade da década de 1970 o país havia se firmado como grande 

exportador mundial de açúcar, o que não se processava mais de forma gravosa, mas sim 

lucrativa. Por essa época o IAA monopolizava as vendas para o exterior, obtendo lucros que 

eram direcionados ao “Fundo Especial de Exportação”. O Instituto investiu então, fazendo 
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uso desse recurso, na construção de amplos terminais portuários exportadores açucareiros em 

Santos, Recife e Maceió (SZMRECSÁNYI, 1979). Segundo Andrade (1976, p. 19), em 1970 

o Brasil produziu 5,07 milhões de toneladas de açúcar, das quais exportou 1,49 milhões (29% 

do total); dois anos depois, em 1972, o país produziu 5,93 milhões de toneladas, exportando 

mais da metade, ou seja, 3,12 milhões de toneladas (53%). De acordo com Szmrecsányi 

(1979, p. 302), a partir da safra de 1971/1972 o país se tornou “o primeiro produtor mundial 

de açúcar centrifugado de cana, e o segundo exportador (apenas precedido por Cuba)”. Em 

1972 o Brasil já era o maior exportador mundial de açúcar, cabendo a São Paulo fatia 

importante desse comércio. O preço médio da tonelada de açúcar no mercado internacional 

subia continuamente (BERTERO, 1991, p. 199). 

Gráfico 88: Brasil: exportação de açúcar, em milhões de toneladas (1969-1973). 

 

 

O preço médio da tonelada de açúcar no mercado internacional vinha subindo 

exponencialmente, e entre 1969 e 1974 o volume das exportações brasileiras triplicou 

(THOMAZ JÚNIOR, 2002, p. 91).  
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Tabela 40: Mercado Mundial: preço médio (anual) da tonelada de açúcar, em US$ 

(1965-1975). 

 

Fonte: RAMOS, 1998, p. 155. 

“Em 1974 o açúcar torna-se líder da pauta de exportações, ultrapassando, 

inclusive, o café. [...] Os preços sobem numa escalada sem precedentes atingindo em 

novembro seu ponto máximo, 63,11 centavos de dólar por libra-peso na condição FOB 

estivado” (CASTRO SANTOS, 1986, p. 18). Planejadores e produtores estavam satisfeitos 

com o sucesso dos resultados alcançados, entretanto, logo essa situação iria se alterar. Já se 

sabia que em 31 de dezembro de 1974 expiraria o acordo de fornecimento preferencial ao 

mercado norte-americano, porém não se previa que este seria seguido de uma veloz queda na 

cotação internacional da commodity, decorrente sobretudo da assinatura do Protocolo do 

Açúcar por parte da Comunidade Econômica Europeia e dos países membros do Grupo de 

Estados da África, Caribe e Pacífico. A cotação mundial da mercadoria 

Caiu em torno de 70% já no primeiro semestre de 1975, tendo essa baixa se 

confirmado para o restante do ano, quando a tonelada se estabilizou a um 

preço de US$ 300,00 por tonelada [...] já havia atingido, nos fins de 1974 o 

preço US$ 1.019,38 por tonelada, 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 1974, US$ 1.388,56 por tonelada 

(ANDRADE NETO, 1990, p. 322). 
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O que já se previa ocorreu, porém de forma muito mais abrupta do que se 

imaginava: o açúcar nacional perdeu parte significativa de sua inserção no mercado externo. E 

para piorar, em meio às chamadas “duas crises do petróleo” (1973 e 1979), o preço do açúcar 

desabou. 

12.4.4 Da criação do Pró-Álcool à extinção do Instituto do Açúcar e do Álcool (1975-1990) 

A década de 1970 tem dois períodos bastante característicos (e diversos) para a 

análise histórica da economia canavieira no Brasil: o primeiro, pré-1975, e o segundo, dessa 

data em diante. Sua primeira metade esteve diretamente relacionada à política oficial de 

“racionalizar” a indústria e a lavoura canavieira, com vistas ao aumento da exportação de 

açúcar. Como resultado, o Brasil projetou-se como grande exportador mundial da commodity. 

A segunda etapa, ocorrida entre 1975 e 1980, marcou uma guinada por meio da qual a 

atividade alcooleira assumiu o papel central na economia canavieira do país, passando esta a 

ser fortemente incentivada pelo Poder Público. 

Em 1975 os Estados Unidos e a Comunidade Econômica Europeia mudam 

radicalmente os mecanismos de funcionamento de seus mercados açucareiros, alterando 

significativamente seus padrões de comercialização externa da commodity. Os norte-

americanos puseram fim à Lei do Açúcar de 1948, adotando medidas liberais e pondo 

temporariamente fim ao regime de cotas de importações preferenciais. Os europeus firmaram 

o Protocolo do Açúcar, pelo qual vinculavam o fornecimento preferencial de açúcar externo a 

uma lista de 19 países membros do grupo ACP. O efeito de tais medidas, a curto prazo, foi a 

perda de importância relativa por parte do Brasil no comércio internacional de açúcar. Além 

disso, a criação da Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo (OPAEO), em 

1968, a guerra do Yom Kippur (Egito e Síria contra Israel, em 1973), a Revolução Islâmica no 

Irã (1979) e a Guerra Irã-Iraque (iniciada em 1980) resultaram em boicotes impostos pelos 

países árabes ao ocidente e na consequente alta de preços que ocasionaram as duas Crises do 

Petróleo (1973 e 1979). Essas crises levaram ao aumento significativo dos custos 

internacionais de fretes e a uma redução generalizada nas taxas médias de consumo de açúcar 

no mundo, inferindo-se, assim, grande contração nas vendas do produto brasileiro. 



 

660 
 

Nessa conjuntura de crise emerge o “Programa Nacional do Álcool” (PNA ou Pró-

Álcool), instituído por meio do Decreto 76.593, de 14 de novembro de 1975.
524

 Esse evento é 

considerado um marco crucial para a periodização dos estudos sobre lavoura de cana-de-

açúcar em todo o Brasil e tem particular importância no que tange à sedimentação da 

MRCCSB. Para Andrade Neto (1990, p. 324), tratou-se de uma “solução que calhou muito 

bem [...] dava-se uma solução de cunho nacionalista aos excedentes da produção açucareira, 

que se tornavam cada vez mais volumosos”. O PNA, ratificado pelo presidente e general 

Ernesto Geisel, definia que 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere 

o artigo 81, item III, da Constituição, DECRETA: 

Art. 1.º Fica instituído o Programa Nacional do Álcool visando ao 

atendimento das necessidades do mercado interno e externo e da política de 

combustíveis automotivos. 

 

Art. 2.º A produção do álcool oriundo da cana-de-açúcar, da mandioca ou 

de qualquer outro insumo será incentivada através da expansão da oferta de 

matérias-primas, com especial ênfase no aumento da produção agrícola, da 

modernização e ampliação das destilarias existentes e da instalação de 

novas unidades produtoras, anexas a usinas ou autônomas, e de unidades 

armazenadoras. 

[...] 

Parágrafo único. Fica instituída a Comissão Nacional do Álcool [CNAL], 

composta por representantes dos órgãos supracitados e presidida pelo 

Secretário-Geral do Ministério da Indústria e do Comércio, com as 

seguintes atribuições: 

a) definir as participações programáticas dos órgãos direta e indiretamente 

vinculados ao Programa, com vista a atender à expansão da produção do 

álcool; 

 

b) definir os critérios de localização a serem observados na implantação de 

novos projetos de destilarias, atendidos os seguintes aspectos principais: 

I) redução de disparidades regionais de renda;  

II) disponibilidade de fatores de produção para as atividades agrícola e 

industrial;  

III) custos de transportes;  

IV) necessidade de expansão de unidade produtora mais próxima, sem 

concorrer com fornecimento de matéria-prima à mesma unidade.  
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Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-76593-14-novembro-1975-

425253-norma-pe.html >. Acesso em: 13 maio 2013. 
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c) estabelecer a programação anual dos diversos tipos de álcool, 

especificando o seu uso; 

d) decidir sobre o enquadramento das propostas para modernização, 

ampliação ou implantação de destilarias de álcool nos objetivos do 

programa. 

Art. 4.º As propostas para modernização, ampliação ou implantação de 

destilarias de álcool, anexas ou autônomas, serão apresentadas pelos 

interessados ao Instituto do Açúcar e do Álcool, com conhecimento 

imediato da Comissão Nacional do Álcool. No prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, o Instituto do Açúcar e do Álcool emitirá parecer para apreciação final 

da referida Comissão. 

 

Art. 5.º Os investimentos e dispêndios relacionados com o Programa serão 

financiados pelo sistema bancários em geral e, especificamente:  

a) os destinados à instalação, modernização e/ou ampliação de destilarias, 

pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico – BNDE, pelo Banco 

do Brasil S.A., pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e pelo Banco da 

Amazônia S.A.; 

b) os destinados à produção de matérias-primas, pelo Sistema Nacional de 

Crédito Rural. 

[...] 

Art. 6.º O Conselho Nacional do Petróleo – CNP, dentro do prazo de 60 

(sessenta) dias, passará a assegurar aos produtores de álcool anidro, para 

fins carburantes e para a indústria química preços de paridade, baseados na 

relação de 44 (quarenta e quatro) litros de álcool por 60 (sessenta) 

quilogramas de açúcar cristal “standard”, na condição PVU (posto veículo 

na usina) ou PDV (posto veículo na destilaria). 

[...] 

Art. 7.º Para a garantia de comercialização do álcool anidro de qualquer 

origem para mistura carburante, o Conselho Nacional do Petróleo – CNP 

estabelecerá um programa de distribuição entre as empresas distribuidoras 

de petróleo que receberão o produto a um preço a ser decido por esse 

Conselho. 

[...] 

Art. 12. Todas as destilarias de álcool de qualquer tipo, oriundo de cana-de-

açúcar, da mandioca ou de qualquer outra matéria-prima, ficam sujeitas à 

inscrição no Instituto do Açúcar e do Álcool – IAA. 

Dois aspectos ficam claros ao se analisar os artigos que compunham o referido 

decreto. O primeiro era seu caráter emergencial, que transparece em passagens tais como “no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, o Instituto do Açúcar e do Álcool emitirá parecer para 

apreciação final da referida Comissão” ou “o Conselho Nacional do Petróleo – CNP, dentro 
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do prazo de 60 (sessenta) dias, passará a assegurar aos produtores de álcool anidro, para fins 

carburantes e para a indústria química preços de paridade”. O segundo aspecto fundante da 

nova política alcooleira nacional era sua indefinição quanto às medidas que seriam adotadas e 

o caráter genérico de seus objetivos, o que se evidencia nos trechos em que ainda se propunha 

“definir as participações programáticas dos órgãos direta e indiretamente vinculados ao 

Programa” e “definir os critérios de localização a serem observados na implantação de novos 

projetos de destilarias”. Mesmo em relação ao preço de revenda do álcool, não se tinha ainda 

nenhuma proposta concreta acerca de valores, definido-se que esta se daria “a um preço a ser 

decidido”. Se não havia definição prévia quanto ao preço de revenda, por outro lado ficava 

claro qual seria o preço de compra do álcool; este seria calcado no chamado preço de 

paridade, “baseado na relação de 44 (quarenta e quatro) litros de álcool por 60 (sessenta) 

quilogramas de açúcar cristal ‘standard’, na condição PVU (posto veículo na usina) ou PDV 

(posto veículo na destilaria)”. Cumpre notar, nesse sentido, que era bastante superior em 

relação ao estipulado anteriormente pelo Decreto 25.174-A,
525

 de 3 de julho de 1948 (o “Pré-

Pró-Álcool”), que visando amenizar a crise de superprodução açucareira e incentivar a 

indústria alcooleira, fixou à época o preço de paridade em “7 litros por saco de açúcar”. Outro 

aspecto importante a ser frisado é que após o estabelecimento do PNA, e estando este atrelado 

diretamente ao alto escalão do Ministério da Indústria e do Comércio, o IAA deixou 

definitivamente de ser um órgão de primazia política no direcionamento da atividade 

canavieira no país para lidar essencialmente com questões técnicas e burocráticas. 

Precedeu ao estabelecimento do PNA um debate interessante. Objetivando-se 

obter “safras agroenergéticas” e utilizar a “fotossíntese como fonte energética”, discutiu-se 

num primeiro momento qual seria a fonte (matéria-prima) mais indicada a ser empregada. 

Conforme bem anota Castro Santos (1986, p. 37), passou-se então por 

um desentendimento silencioso entre os que defendem a cana-de-açúcar e 

os que preferem a mandioca. A favor da cana, estão, naturalmente, os 

produtores de açúcar e os fornecedores de cana, bem como o IAA. O grande 

defensor da mandioca é a STI (Secretaria de Tecnologia Industrial), com 

apoio do CTA (Centro de Tecnologia da Aeronáutica). Os argumentos a 

favor da cana destacam a sua maior produtividade, a possibilidade de 

utilização do bagaço como fonte de energia para as destilarias, ótimas 

possibilidades de mecanização da sua produção, tecnologia de produção do 
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álcool solidamente comprovada e um parque alcooleiro já montado, 

requerendo apenas sua expansão. A favor da mandioca estão os argumentos 

que enfatizam os benefícios advindos da possibilidade de uso de solos 

menos férteis, cultivo em pequenas propriedades, maior absorção de mão de 

obra, inclusive o aproveitamento da mão de obra ociosa do Nordeste. Desse 

debate, a cana sairia “vencedora”. 

Não apenas antes, como também durante e mesmo depois do período de vigência 

do Pró-Álcool, muitas polêmicas o acompanharam. Até hoje coexistem interpretações 

divergentes acerca de seus impactos causados e resultados alcançados. São visões ora 

consonantes, ora discordantes, ora complementares, ora antagônicas as que emergem nas 

análises feitas por diversos especialistas acerca do Programa. Para Bray (1986-1987, p. 400), 

o PNA se apresentou como “fórmula milagrosa [...] retomando a continuidade do processo de 

expansão capitalista da agroindústria açucareira-alcooleira nacional”. Para Pitta (2011, p. 

137), o PNA caracterizou-se por “uma discrepância entre o capital investido e a possibilidade 

de valorização do valor através de trabalho vivo quando no processo produtivo. O capital 

aparece, então, reproduzindo-se, porém, só o faz com a inversão permanente de capital a 

crédito nas unidades produtivas, o que aprofunda a crise imanente de acumulação 

característica do capitalismo, tornando-se capital fictício”. Por outro lado, Ueki (in: SILVA e 

FISCHETTI, 2008, p. 162) considera que, “se for considerado o que o governo já arrecadou 

do setor com impostos, os subsídios anteriormente fornecidos são uma fração mínima. Pode-

se até dizer que o setor devolveu os subsídios milhares de vezes”. Em termos energéticos, 

Homem de Melo e Fonseca (1981, p. 145) consideravam o PNA uma verdadeira aberração, 

equiparável a “acender a churrasqueira para fazer torradas no café da manhã”. Ainda para 

estes autores (1981, p. 13), tratava-se de um programa de “conotação mais política que 

econômica”, não havendo respaldo nas fundamentações econômicas e técnicas que o 

embasavam. Em “resposta” às colocações contrárias ao PNA, Magalhães, Kuperman e 

Machado (1991, p. 43 e 52) afirmavam que “os adversários do PROALCOOL, fortemente 

entrincheirados na comunidade acadêmica, montaram contra ele campanha largamente 

orquestrada em livros e revistas técnicas [e] os ataques ao PROALCOOL registraram um 

caráter recorrente no qual argumentos refutados ressurgiam constantemente com nova 

roupagem”. Goldemberg (in: SILVA e FISCHETTI, 2008, p. 239-240) insere outras 

premissas no debate, ao afirmar que o PNA “não era um programa de puro interesse dos 

usineiros, como diziam na época [... e] justificava a política do governo de que valia a pena 

subsidiar [o álcool], porque havia benefícios importantes para o meio ambiente”. Como se 
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nota, a análise dos resultados efetivados pela aplicação do PNA passam longe de qualquer 

consenso. Uma visão mais holística foi apresentada por Castro Santos (1986, p. 75), que 

considerava ser o programa “pensado, simultaneamente, embora com distintas ênfases, como 

válvula de escape do açúcar, poupador de divisas e promotor da independência energética”.  

 É extremamente difícil distinguir até que ponto o Pró-Álcool foi um “programa 

energético” e até que ponto foi um “programa açucareiro”. É impossível delimitar, ainda que 

minimamente, que parcela coube à alta do petróleo e que parcela coube à baixa do açúcar 

durante o processo de criação, implantação e manutenção do PNA. Nosso ponto de vista é de 

que o que estava em discussão não era centralmente a questão açucareira nem a questão 

energética nacional, mas sim a questão canavieira, que abrangia a um só tempo aspectos 

vinculados a essas duas temáticas correlatas. Sendo a canavicultura, no Brasil, histórico 

instrumento de poder econômico, social e político, a manutenção da estrutura nacional 

passava, até certo ponto, pela manutenção dessas sólidas raízes agrárias nas esferas de poder. 

Assim, uma profunda crise agrária nesse setor poderia representar séria ameaça ao status quo, 

trazendo o risco de mudanças mais intensas no quadro econômico, social e político do país. 

Diversos autores consideram ter tido o PNA três fases distintas ao longo de sua 

existência: a primeira tendo ocorrido entre 1975 e 1979, quando este foi “gestionado”; a 

segunda entre 1980 e 1985, quando alcançou seu apogeu; e a terceira entre 1985 e 1990, 

quando o programa declinou até ser totalmente descontinuado. 

12.4.3.1 1.ª Fase do PNA – grandes indecisões (1975-1979) 

Criado o PNA, este recebeu pronto apoio dos produtores paulistas, até mesmo 

porque na safra de 1974/1975 o Estado de São Paulo havia respondido por 97,5% da produção 

brasileira de álcool anidro, sendo, portanto, o principal interessado em sua implantação 

(CASTRO SANTOS, 1986, p. 25). Beneficiar o álcool equivalia, então, a beneficiá-los. Além 

do mais, entre sua capacidade industrial instalada e a produção realmente efetivada naquele 

ano havia uma larga margem de diferença: quase a metade do parque alcooleiro paulista 

(45%) estava em situação de ociosidade (CASTRO SANTOS, 1986, p. 23). Desse modo os 

usineiros paulistas logo atinaram para os possíveis benefícios adivindos do novo programa. Já 
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nas demais zonas produtoras de açúcar do país, o álcool era tido como coisa do passado, 

remota lembrança do tempo da Segunda Guerra Mundial. Nessas áreas, conforme o 

desempenho do açúcar no mercado internacional vinha se demonstrando mais oportuno, o 

parque destilador foi sendo paulatinamente sucateado e esquecido. 

Diante disso, até 1976 uma parte considerável do setor canavieiro nacional deu 

relativamente pouca atenção ao programa, preferindo manter sua fé na recuperação do 

mercado açucareiro - o que de fato não ocorreria tão cedo. Assim foi somente nesse ano que 

se passou a dar maior importância ao papel que o PNA poderia desempenhar na eventualidade 

de um retorno à superprodução açucareira. E não tardou para isso ocorrer. A safra de 

1976/1977 já culminou numa “acumulação de estoques [de açúcar] sem precedentes”; e a de 

1977/1978 foi “um recorde absoluto [...] até mesmo em termos mundiais” (CASTRO 

SANTOS, 1986, p. 19 e 67). Entre 1976 e 1978, como ocorrera 10 anos antes, radicalizou-se 

novamente o fenômeno da superprodução açucareira no Brasil, “com preços ainda muito 

baixos e estoques acumulando-se a níveis alarmantes” (CASTRO DOS SANTOS, 1986, p. 

62). Constatou-se, enfim, que a baixa de preço verificada no mercado internacional em 1975 

não seria tão transitória quanto se imaginou. Neste momento, deu-se a percepção mais ampla, 

por parte dos usineiros do país, de que o programa do álcool era a grande salvação para os 

produtores de açúcar. 

Constatada nova crise de superprodução açucareira no Brasil, o PNA acabou 

revelando nítido caráter protecionista em relação aos canavicultores, o que por fim seria a sua 

grande marca. Tavares do Carmo, então presidente do IAA, enxergava no Pró-Álcool “uma 

solução racional e brasileira [...] para a indústria açucareira; a segurança, a certeza e a 

tranquilidade de um permanente crescimento, independente da conjuntura internacional e livre 

da ameaça do contingenciamento da produção” (apud CASTRO SANTOS, 1986, p. 68). O 

preceito de defesa da produção açucareira era inegável, sendo imanente ao PNA. Transparecia 

em colocações como as feitas pelo então presidente da Cooperativa Fluminense dos 

Produtores de Açúcar e Álcool (COPERFLU), para quem 

Não se pode separar o álcool do açúcar, nem o açúcar do álcool. Na 

verdade, a possibilidade da mistura carburante, quer seja na forma de 

aditivo para melhorar a octanagem da gasolina, quer na forma tradicional, 

usada na guerra [...] qualquer que seja a forma com que se venha a pensar, 

só tem um sentido: permitir ao Brasil expandir sua produção de açúcar e, 

através dessa produção ocupar o lugar a que tem direito no mercado 
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internacional [... Enfim, é o álcool] uma extraordinária válvula reguladora 

(apud CASTRO SANTOS, 1986, p. 23). 

Ao criar o PNA o Governo Federal comprometeu-se a auxiliar os produtores de 

álcool e a viabilizar amplamente o uso desse combustível “alternativo” em nível nacional. 

Para tanto, reativou uma antiga determinação legal criada pelo IAA em 1941. Nunca tendo 

sido revogada, com o passar do tempo esta tinha perdido totalmente seu sentido original, 

sendo gradualmente abandonada. Tratava-se da obrigatoriedade de se misturar 20% de álcool 

anidro na gasolina consumida no país, prática que havia sido “esquecida” conforme melhorou 

a situação do açúcar brasileiro no mercado mundial e aumentou no país a oferta de petróleo e 

seus derivados a preços acessíveis (1946-1975). 

 O PNA estabeleceu, conforme mencionado, um “preço de paridade” para o 

álcool, definindo-se que um saco de 60 quilos de açúcar e 44 litros de álcool anidro teriam o 

mesmo preço (1 litro de álcool equivale a 1,4 quilos de açúcar). Posteriormente, esse valor se 

alteraria e oscilaria (CASTRO SANTOS, 1986, p. 32 e 79-80). O estabelecimento desse 

quociente medido em “sacos equivalentes” foi elemento central para viabilizar o programa. 

Como a cotação do açúcar havia despencado, passou-se a usar o valor de referência 

estabelecido pelo IAA, através do qual se levava em conta os custos de produção, e não a 

situação real do mercado. Dessa forma, o governo pagava o litro de álcool ao produtor 

(usineiro) de acordo com o que o IAA julgava ser justo que este recebesse. Tal medida 

garantia que o preço final se mantivesse recompensador ao produtor. Comprometia-se ainda, 

o Governo Federal, a comprar toda a produção realizada no país, até que fosse alcançada a 

“meta” de 3 bilhões de litros de álcool em 1980. Para os produtores de álcool, tratava-se de 

um ótimo negócio, pois representava um mercado garantido e bem remunerado ao seu 

produto. Depois de comprado o álcool dos usineiros, o Governo o repassava à Petrobras, que 

o mesclava com a gasolina na referida proporção (E20). Uma vez realizada essa mistura, o 

álcool chegava ao consumidor final, nos postos de abastecimento, pelo exato preço que lhe 

custava a gasolina. Em outras palavras, um litro de gasolina tinha o mesmo custo ao 

consumidor que a mistura de 800 ml de gasolina com 200 ml de álcool anidro. Nesse sentido, 

a venda final do álcool se fazia pelo mesmo valor da gasolina. Em suma, o artifício era o 

seguinte: o Governo comprava o litro do álcool pelo preço de 1,4 quilos de açúcar (no valor 

fixado pelo IAA) e o vendida pelo preço da gasolina (inflado pela alta internacinal). 
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 Mesmo diante de criativos mecanismos, o PNA apresentava duas contradições 

básicas, uma de ordem econômica e outra de ordem técnica. O litro do álcool custava à 

Petrobras substancialmente mais que o litro da gasolina, inferindo prejuízo a empresa. Isso 

fazia com que, “do ponto de vista de receita de divisas, a melhor estratégia seria exportar 

açúcar [mesmo com preços pouco atrativos], em segundo lugar exportar álcool e, em terceiro 

lugar, usar o álcool domesticamente e exportar a gasolina excedente” (HOMEM DE MELO e 

FONSECA, 1981, p. 19). O PNA era um programa deficitário que redundava na geração de 

gasolina excedente no país devido ao fato da estrutura do parque nacional de refino de 

petróleo ser pouco “flexível”. Desse modo, a partir de cada barril de petróleo adquirido no 

exterior extraía-se certa quantidade mais ou menos estável de derivados. Com isso, o diesel e 

a gasolina tinham uma participação bastante fixa no desdobramento final do refinamento do 

petróleo chegado ao país (CASTRO DOS SANTOS, 1986, p. 15). Logo, para que se reduzisse 

o consumo de gasolina no país, sendo esta parcialmente substituída pelo álcool, seria 

necessário reduzir, em igual proporção, o consumo nacional de diesel. Caso contrário, 

sobraria no país gasolina sem uso. Conforme Magalhães, Kuperman e Machado (1991, p. 17), 

o governo pretendia estabelecer 

uma política de substituição de importações que nos permitisse, a médio 

prazo [...] encontrar alternativas para os três derivados mais importantes do 

petróleo, a saber, o óleo Diesel, óleo combustível e gasolina. Foram, assim 

lançados três programas que se propunham a substituir esses derivados, o 

PROÓLEO, PROCARVÃO e o PROÁLCOOL. Na prática, o PROÓLEO 

(produção de óleos vegetais a serem utilizados em motores diesel) mal 

chegou a ser lançado, e o PROCARVÃO tropeçou desde o início [...] restou 

assim o PROÁLCOOL. 

Isso fazia com que, em resumo, pouco valesse “a redução em termos significativos 

do consumo da gasolina, já que não será possível reduzir concomitantemente as importações 

de petróleo bruto, cujo volume continuou ditado pelas necessidades praticamente inalteradas 

do diesel” (CASTRO DOS SANTOS, 1986, p. 15). Para um jornalista irônico, a proposta 

alternativa do governo se resumia, em última análise, a “queimar gasolina” (apud HOMEM 

DE MELO e FONSECA, 1981, p. 96). 

Essa primeira fase do PNA caracterizou-se principalmente pelos investimentos 

realizados em destilarias anexas às usinas de açúcar, “com o objetivo de resolver 
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primeiramente o problema do usineiro nacional, em virtude da crise açucareira” (BRAY, 

FERREIRA e RUAS, 2000, p. 58). Nesse sentido, em todo o país foram aprovados 209 

projetos de construção de novas destilarias entre 1975 e 1979, dos quais 136 tinham o intuito 

de financiar o reequipamento ou a montagem das plantas desidratadoras de álcool junto às 

fábricas de açúcar já existentes (destilarias anexas), e 73 destinavam-se à fundação de novas 

fábricas alcooleiras (destilarias autônomas). Em termos espaciais, a diferença básica entre as 

“anexas” e as “autônomas” era que as primeiras se realizavam em áreas já canavieiras, 

contribuindo, assim, para reforçar essa lavoura nos locais onde esta já existia; as segundas 

eram instaladas sobretudo em zonas não canavieiras, contribuindo, assim, para o alargamento 

do território ocupado por essa cultura e a formação de novas zonas canavieiras no país. Dentre 

os 73 projetos de destilarias autônomas enquadrados no país, 48 foram no Centro/Sul, dos 

quais 23 em São Paulo, nove no Paraná, seis no Mato Grosso do Sul, três em Goiás e apenas 

dois em Minas Gerais (BRAY, FERREIRA e RUAS, 2000, p. 59). Em junho de 1977 foi 

inaugurada, em Sertãozinho, região de Ribeirão Preto, a primeira destilaria anexa construída 

com os recursos do Proálcool, estando presente na ocasião o ministro responsável pelo PNA, 

Ângelo Calmon de Sá.
526

 “Era a destilaria da usina Santa Elisa” (DÉ CARLI, 1996, p. 1.785). 

Na virada da década de 1970 para a de 1980 a distribuição espacial dos canaviais 

na MRCCSB em formação concentrava-se na zona chamada por Bray, Ferreira e Ruas (2000) 

de “tradicionais áreas canavieiras do Estado de São Paulo”. No Vale do Paranapanema 

verificou-se também intensa ampliação da produção ao longo da década finda, fazendo com 

que no ano de 1980 esta se estendesse desde Ourinhos-Jacarezinho, a montante, passando por 

Assis, Porecatu até Teodoro Sampaio, já na região do pontal. 
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Em 2014 este foi condenado à prisão por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, cometidos após ter 

deixado o Ministério. 
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Mapa 98: MRCCSB: produção municipal de cana, em toneladas (1980). 

 

 

Em termos municipais, destacavam-se, listadas pela sequência decrescente, as 

produções canavieiras de Piracicaba, Jaboticabal, Ribeirão Preto e Araras, todas superiores a 2 

milhões de toneladas de cana colhidas. Em seguida vinham Jaú, Araraquara, Sertãozinho, 

Macatuba, Pontal, São Manuel, Lençóis Paulista, Pitangueiras, Morro Agudo, Guariba e 

Assis, cujas produções superavam 1 milhão de toneladas. No Triângulo Mineiro, com níveis 

de produção bastante inferiores, destacavam-se Conquista (930 mil toneladas), Tupaciguara 

(390 mil), Uberaba (355 mil) e Fronteira (95 mil). Já no Sudoeste de Minas as produções de 

Passos (845 mil) e Lagoa da Prata (360 mil) chamavam a atenção. Também em escala mais 

reduzida, no Norte do Paraná salientavam-se as lavouras canavieiras de Jacarezinho (635 mil 

toneladas), Porecatu (505 mil), Bandeirantes (430 mil), Cambará (320 mil), Centenário do Sul 

(290 mil), Londrina (255 mil) e Colorado (250 mil). No Estado de Goiás, o município de 

Formosa (300 mil toneladas), vizinho ao Distrito Federal, era o principal produtor de cana em 
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1980. Na mesma área, a produção de Goianésia (100 mil) também se avultava. Já no Sul 

Goiano, área que mais nos interessa, sobressaiam-se os cultivos feitos em Santa Helena de 

Goiás (175 mil toneladas), Morrinhos (85 mil) e Itumbiara (45 mil). No recém-criado Estado 

do Mato Grosso do Sul, desmembrado do Mato Grosso em 1977, a produção de cana 

mostrava-se ainda mais incipiente, sendo dignas de menção somente as realizadas em Pedro 

Gomes (155 mil toneladas) e Sidrolândia (60 mil). 

 Nessa etapa da 1.ª fase do PNA (1975-1979) foram fundadas, entre outras, as 

seguintes destilarias, por sub-região: 

Zonas contíguas à “Tradicional Paulista” 

Colombo (Ariranha) 

Guarani (Severínia) 

Jardest (Jardinópolis) 

MB (Morro Agudo) 

Santa Isabel (Novo Horizonte) 

 

Oeste Paulista 

Água Limpa (Monte Aprazível) 

Alcídia (Teodoro Sampaio) 

Alcomira (Mirandópolis) 

Aralco (Santo Antonio do Aracanguá) 

Centralcol (Lucélia) 

Dalva (Santo Anastácio) 

Guaricanga (Presidente Alves) 
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Univalem (Valparaíso) 

 

Norte do Paraná 

Alto Alegre (Colorado) 

Casquel (Cambará) 

 

Mato Grosso do Sul 

Passa Tempo (Rio Brilhante) 

Sonora (Sonora) 

 

Goiás 

Jalles Machado (Goianésia) 

12.4.3.2  2.ª Fase do PNA: A “invenção” do álcool hidratado (1980-85) 

Após o 2.º Choque do Petróleo (1979) houve nova subida generalizada na cotação 

do produto, aumentando a problemática situação da balança comercial brasileira. O preço 

nominal do barril de petróleo saltou de US$ 2,6, em 1972, para US$ 12,4, em 1974, e US$ 

28,7, em 1980 (MAGALHÃES, KUPERMAN e MACHADO, 1991, p. 30). Ainda segundo 

esses autores (1991, p. 14), “a importação de combustíveis e lubrificantes passou de 769 

milhões de dólares em 1973 para 2.962 milhões de dólares em 1974. Com o segundo 

‘choque’, em 1979-80, o valor dessas importações subiu para 10.200. A dívida externa líquida 

cresceu rapidamente, chegando a 46.935 milhões de dólares em 1980”. 

O governo reformulou, então, a estratégia política para lidar com a questão 

bioenergética nacional, dando origem ao que Shikida (1998) chamou de “fase de expansão 
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acelerada do PROÁLCOOL”. Foi criada, em 1979, a Comissão Executiva Nacional do Álcool 

(CENAL) e ampliou-se a meta de litros a serem produzidos. Dos 3 bilhões de litros 

estabelecidos para 1980, saltava-se para 10,7 bilhões de litros em 1985. Pretendia-se agilizar e 

tornar mais robusto o PNA. A intenção principal era propiciar a produção de carros movidos 

exclusivamente a álcool. Nesse intuito, em dezembro de 1979 o presidente Figueiredo 

anunciou a assinatura de um protocolo entre o Governo Federal e a Associação Nacional dos 

Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA). Ficava acordada a entrada da indústria 

automobilística nacional em apoio ao Pró-Álcool, o que se deu por meio da adaptação de suas 

linhas de montagem, visando dar prioridade aos modelos de carros movidos exclusivamente a 

álcool em detrimento dos a gasolina. Determinou-se como metas iniciais a produção de “250 

mil carros [a álcool] já em 1980, 300 mil em 1981 e 350 mil em 1982” (NATALE NETTO, 

2005, p. 225). Em setembro de 1983, apenas quatro anos após a assinatura do protocolo entre 

o Governo Federal e as montadoras de carros, comemorava-se no Salão Leste do Palácio do 

Planalto o lançamento do “milionésimo carro a álcool do Brasil”. Em novembro do mesmo 

ano realizava-se a abertura do “I Salão do Automóvel a Álcool” no Pavilhão do Anhembi, 

cidade de São Paulo. Vivia-se, talvez, o apogeu da euforia proporcionada pelos modelos a 

álcool no país. Diante dos benefícios conferidos pelo governo, “os usuários do álcool estavam 

sentindo, no bolso, a vantagem da preferência pelo novo combustível” (NATALE NETTO, 

2005, p. 233). 

A cana-de-açúcar havia definitivamente se firmado como a matéria-prima 

hegemônica do PNA. Até 1984 tinham sido aprovados 499 novos projetos de instalação de 

fábricas destiladoras de álcool no país, e, destes, 489 (ou seja, 97,9% do total) tinham a cana 

como base produtiva. De mandioca havia oito, de sorgo havia uma e de babaçu havia outra 

(PAMPLONA, 1984, p. 24). O “Álcool Anidro” cedeu então o lugar de primazia que até 

então ocupava na cadeia produtiva alcooleira para o “Álcool Hidratado”. Este surgiu como 

um novo combustível adaptado para mover carros sem requerer destes maiores adaptações 

técnicas. Em outras palavras, os novos modelos de carros poderiam ser abastecidos de modo a 

praticamente dispensar o uso da gasolina. A invenção do “carro a álcool”, movido 

exclusivamente a “álcool hidratado”, foi a solução encontrada para fortalecer a economia 

canavieira, ao mesmo tempo em que se procurava dar uma resposta à alta do petróleo. O 

problema é que o custo do “litro-equivalente” de álcool permanecia 75% maior que o do litro 

da gasolina, e o governo (via Petrobras) o vendia, por lei, a um preço 65% menor do que o 

praticado em relação à sua “concorrente”, a gasolina. 
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Com o advento do carro a álcool e do álcool hidratado, e visando cumprir a meta 

de produção estipulada em 10,7 bilhões de litros, ampliaram-se expressivamente os 

financiamentos concedidos. Conforme relatório publicado pelo Tribunal de Contas da União 

(apud THOMAZ JÚNIOR, 2002 e PITTA, 2010), foi nessa segunda fase do PNA, 

compreendida entre 1980 e 1985, que se concentrou a imensa maioria dos financiamentos 

feitos ao estabelecimento das destilarias de álcool, sobretudo das autônomas. 

Gráfico 89: Brasil: financiamentos junto ao Programa Nacional do Álcool (1976-1989). 

 

Essas novas destilarias, localizadas sobretudo no Oeste do Estado de São Paulo 

(regiões de Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto), Norte do Paraná, 

Sudeste do Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro e Centro-Sul de Goiás, deram origem a 

novas áreas canavieiras onde até então a canavicultura não possuía nenhuma presença 

marcante. Dentre os principais argumentos em defesa da instalação dessas unidades fabris em 

tais territórios, constavam a geração de mais combustível para as próprias regiões, a promoção 

da “interiorização do desenvolvimento” e a “redução das disparidades regionais de renda” 

(SÃO PAULO, 1980, p. 2 e BERTERO, 1991, p. 351). No caso paulista, especificamente, a 

orientação para que a atividade se expandisse por terras até então não canavieiras se deu por 

meio do Programa de Expansão da Canavicultura para a Produção de Combustível 

(PROCANA), estabelecido em 1980 e inserido no chamado Plano de Desenvolvimento 

Agrícola do Oeste do Estado de São Paulo. Por esse planejamento dividiu-se o território 

paulista em áreas “altamente prioritárias” ao desenvolvimento das culturas bioenergéticas, 

áreas “medianamente prioritárias” e áreas “não prioritárias”, conforme representado no mapa 

a seguir. 
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Mapa 99 São Paulo: estabelecimento, por parte do Governo Estadual, das zonas 

prioritárias ao financiamento de destilarias de álcool 

 

O IAA, de modo semelhante ao que havia feito no início dos anos 1970 no 

município de Araras, instala também, via recursos do Planalsucar, a Estação Experimental de 

Valparaíso, localizada na região de Araçatuba. O intuito dessa iniciativa era produzir 

variedades de cana mais adaptadas às condições de solo (arenito) e clima (mais quente e seco) 

predominantes no Oeste Paulista. 

Nessa etapa da 2.ª fase do PNA foram fundadas, entre outras, as seguintes 

destilarias, por sub-região: 

Zonas contíguas à “Tradicional Paulista” 

Alta Mogiana (São Joaquim da Barra) 

Batatais (Batatais) 

Colorado (Guaíra) 

Della Coletta (Bariri) 

Guaíra (Guaíra) 

Mandu (Guaíra) 

Moreno (Luiz Antônio) 
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Pitangueiras (Pitangueiras) 

Santa Luiza (Jaboticabal) 

São Gregório (Ibaté) 

 

Oeste Paulista 

Alcoeste (Fernandópolis) 

Alcoazul (Araçatuba) 

Alcomira (Mirandópolis) 

Alta Floresta (Caiabú) 

Adalco (Adamantina) 

BAISA (Tupã) 

Benálcool (Bento de Abreu) 

Bela Vista (Narandiba) 

Clealco (Clementina) 

Cocal (Paraguaçu Paulista) 

Cruzálcool (Araçatuba) 

Dacal (Parapuã) 

Decasa (Caiuá) 

Destivale (Araçatuba) 

Diana (Avanhandava) 

Equipav (Promissão) 

Floralco (Flórida Paulista) 

Gantus (Borá) 

Generalco (General Salgado) 

Ipaussu (Ipaussu) 

Laranja Doce (Regente Feijó) 

Londra (Avaré) 

Moema (Orindiúva) 

Nova Esperança (Cesário Lange) 

Paraguaçu (Paraguaçu Paulista) 

Pau d’Alho (Ibirarema) 

Pioneiros (Sud Menucci) 

Porto Velho (Orindiúva) 

Tonon (Bocaina) 

Uniálcool (Guararapes) 
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Vale do Rio Turvo (Onda Verde) 

Vale Verde (Junqueirópolis) 

Vista Alegre (Itapetininga) 

Zero Onze (Iepê) 

 

Norte do Paraná 

Cail (Ibaiti) 

Coanto (São Tomé) 

Cocari (Marialva) 

Cofercatu (Florestópolis) 

Coocarol (Rondon) 

Cooperval (Jandaia do Sul) 

Copagra (Nova Londrina) 

Corol (Rolândia) 

Cotal (Tapejara) 

Covapi (Paranacity) 

Dacalda (Jacarezinho) 

DASA (Nova América da Colina) 

Destimel (Jussara) 

Goioerê (Moreira Sales) 

Nova Produtiva (Astorga) 

Sabarálcool (Perobal) 

Vale do Ivaí (São Pedro do Ivaí) 

 

Mato Grosso do Sul 

Santa Olinda (Sidrolândia) 

Maracaju (Maracajú) 

Santa Fé (Nova Alvorada do Sul) 

Santa Helena (Nova Andradina) 

Santa Quitéria (Aparecida do Taboado) 

Debrasa (Brasilândia) 

Coopernavi (Naviraí) 

 

Goiás 

Alcoverde (Anicuns) 
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CENASA (Inhumas) 

Dalur (Uruaçú) 

Devale (Itapaci) 

Goalcool (Serranópolis) 

Goiasa (Goiatuba) 

LASA (Ipameri) 

Nova União (Jandaia) 

Pite (Itapuranga) 

Rubiataba (Rubiataba) 

Vale do Verdão (Turvelândia) 

 

Triângulo Mineiro 

Alexandre Balbo (Iturama) 

Araporã (Araporã) 

Santo Ângelo (Pirajuba) 

Triálcool (Canápolis) 

Vale do Paranaíba (Capinópolis) 

Entre 1975 e 1985, dos 401 projetos enquadrados pela CNAL/CENAL, 

envolvendo tanto as destilarias anexas quanto as autônomas, 298 concentravam-se no 

Centro/Sul (74,3% do total), dos quais 146 somente no Estado de São Paulo (36,4%). Em 

Minas Gerais foram financiados 39 projetos (9,7%), no Paraná 31 (7,7%), em Goiás 27 

(6,7%) e no Mato Grosso do Sul mais 11 (2,7%). A maior parte referia-se à instalação de 

destilarias autônomas, o que contribuiu decisivamente para a consolidação das bases 

territoriais da MRCCSB. Como resultado dos 10 primeiros anos de funcionamento do PNA, a 

área canavieira do Estado de São Paulo quadruplicou. O aumento dos hectares cultivados com 

cana foi intenso nas zonas tradicionais, com novas fábricas processadoras de cana surgindo 

em suas “bordas”. Formaram-se espécies de “prolongamentos”, “extensões” das áreas de 

Piracicaba, Ribeirão Preto, Araraquara, Jaú, Catanduva etc. Essas distintas áreas canavieiras 

começaram a projetar a formação de uma enorme mancha contínua de canaviais interligados. 

Já na principal sub-região de advento canavieiro, qual seja, o “Oeste Paulista”, a rápida 

expansão dos canaviais deu origem às zonas de São José do Rio Preto, Araçatuba e Presidente 

Prudente, entre outras menos significativas. Nessas áreas, conforme apontam Rego (1990) e 
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Bini (2009), a expansão da canavicultura se deu em larga medida sobre as grandes fazendas 

de pecuária extensiva existentes na região. 

No Norte do Paraná, a iniciativa de montagem das destilarias ficou a cargo, 

sobretudo, de cooperativas de café da região, que, principalmente após a grande geada 

ocorrida em 1975, buscaram diversificar sua atuação agrícola. Nos demais estados que 

conformam a MRCCSB, ou seja, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais (Triângulo 

Mineiro), a implantação das destilarias teve ampla participação de empresários paulistas e 

nordestinos, assim como de lideranças locais. 

12.4.3.3  3.ª Fase do PNA: desde seu abandono até a extinção do IAA (1986-

1990) 

Esta terceira e última fase do PNA, chamada por José Giácomo Baccarin (2005) 

de o “Proálcool em marcha lenta”, foi marcada por importantes alterações ocorridas no 

âmbito interno do país, assim como no externo. O mercado mundial começou a se alterar na 

segunda metade da década de 1980: o petróleo baixou de cotação, enquanto o açúcar subiu. 

Justamente na medida em que a crise petrolífera mundial se arrefecia, previam-se melhores 

condições econômicas, potencialmente viabilizadoras de crescimento no consumo mundial de 

açúcar. A possibilidade de exportar açúcar se fazia uma vez mais atrativa aos produtores 

brasileiros. Com a relativa redução do preço do petróleo, intensificou-se a rixa já existente 

entre o PNA e a Petrobras. 

Durante o período Sarney, a estatal [Petrobras] teve cinco presidentes, todos 

com curtíssima passagem no comando [...] com rotatividade semelhante no 

corpo de diretores [até que a empresa,] aproveitando esse imbróglio 

político, resolveu alardear, através de sua assessoria de imprensa, que o 

prejuízo em sua chamada “conta-álcool” já estava beirando a casa dos 13 

bilhões de reais [...] aproveitando-se da queda nos preços internacionais do 

petróleo, resolveu jogar pesado contra o Proálcool (NATALE NETTO, 

2005, p. 248-249). 

Divulgava seu presidente, Ozires Silva, que em 1987 a empresa tinha um prejuízo 

de quase meio milhão de dólares por dia naquele ano, sendo a “Conta-Álcool” a principal 
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culpada. “O discurso, de um modo geral, enfatizava um prejuízo de cerca de 10 centavos por 

litro de álcool combustível vendido nas bombas” (NATALE NETTO, 2005, p. 290). Essa 

condição acarretava não apenas insatisfação para seus investidores, como, ainda, risco real de 

quebra para a empresa, caso isso não mudasse. Diante de sombria situação, Maurílio Biagi 

Filho (apud SILVA e FISCHETTI, 2008, p. 197-198) conta que a Petrobras procurou os 

líderes do setor sucroalcooleiro, em 1988, quando propôs que a ANFAVEA passasse a 

produzir 50% dos carros em modelos movidos a álcool, e os outros 50% a gasolina. A 

proposta foi então rechaçada pelo setor canavieiro, que defendia a manutenção da proporção 

vigente, altamente favorável às vendas de carros movidos exclusivamente a álcool. Acirrava-

se com isso o confronto entre os diferentes grupos de interesses, tomando corpo acusações e 

retaliações mútuas. A situação culminou numa crise de abastecimento interno, quando faltou 

álcool hidratado nos postos de abastecimento. Como se disse à época, os proprietários desses 

modelos de carros se viram diante de duas possibilidades: “ficar a pé ou ficar na mão”. A 

Petrobras acusava os usineiros de não fornecerem álcool para esta redistribuir no varejo; os 

usineiros retrucavam que a estatal estava boicotando o produto que lhe forneciam 

regularmente, desgastando-se ainda mais a relação entre ambos. 

 Com o advento do governo de Fernando Collor de Mello, em 1990, dois fatos 

se fizeram marcantes. O primeiro foi a extinção do IAA (o que seu antecessor José Sarney 

havia se recusado a fazer). O segundo relaciona-se às questões econômicas de alcance mais 

amplo. As medidas adotadas em sua curta administração (1990-1992) intensificaram o 

processo de abertura econômica de cunho neoliberal, ficando como uma das passagens mais 

memoráveis desse momento a simbólica declaração do presidente, de que os carros brasileiros 

eram “verdadeiras carroças”.
527

 Para as montadoras de veículos, a produção de carros a álcool 

no país continha dois empecilhos básicos: a perda de confiança por parte dos consumidores, 

que temiam nova situação de desabastecimento, e a não uniformidade das peças brasileiras em 

relação ao resto do mundo. Conforme acirrava a competição pelo mercado mundial de 

automóveis, baseada em conceitos de acumulação flexível, as montadoras de carros tornaram 

prioritário o estabelecimento de certa padronização em seu processo produtivo. Assim, partes 

ou peças dos carros eram fabricadas no país onde melhor conviesse às empresas, e exportadas 

para qualquer outra localidade do mundo, devido ao padrão universal de suas componentes. 

Nesse sentido, os modelos de carros predominantes no Brasil, movidos a álcool, tornaram-se 
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Ver: <http://www.jhoje.com.br/03112006/editorial.php>. Acesso em: 13 maio 2013. 
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inconvenientes à nova estratégia de mercado em formação no setor automotivo. Tais aspectos, 

somados ao retorno de atraentes cotações açucareiras no mercado internacional, resultaram no 

abandono completo do PNA. Diante dessa nova conjuntura, as usinas açucareiras dotadas de 

destilarias anexas preferiram voltar sua produção majoritariamente para o açúcar, e as 

destilarias autônomas, em grande dificuldade, passaram a instalar fábricas de açúcar anexas às 

suas plantas industriais, como única estratégia viável de se tentar evitar a falência. 

 Nesse momento, a distribuição espacial da canavicultura sobre o território da 

MRCCSB em pleno processo de formação dava-se da seguinte forma: as chamadas “Zonas 

Tradicionais Paulistas” (Piracicaba, Ribeirão Preto, Araraquara, Jaú e Vale do Paranapanema) 

expandiram suas colheitas canavieiras enormemente em função dos estímulos conferidos pelo 

PNA (1975-1990). Dentro dessas sub-regiões já estavam quase suprimidos os grandes espaços 

agrícolas não canavieiros. Ao mesmo tempo, novas sub-regiões formavam-se, notadamente no 

Oeste Paulista e no Norte Paranaense, e em menor escala também no Centro Goiano, no Sul 

Goiano e no Vale do Ivinhema Sul-mato-grossense. No Triângulo Mineiro destacavam-se 

alguns poucos pontos de elevada produção canavieira, sem se proceder, no entanto, a nenhum 

processo visível de sub-regionalização. A construção de mais de 300 destilarias no país 

durante o período de apogeu do PNA mostrou-se como uma condição sine-qua-non, de suma 

importância para a consolidação da MRCCSB. 
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Mapa 100: MRCCSB: produção municipal de cana, em toneladas (1990). 

 

O Programa Nacional do Álcool, que durante cinco ou 10 anos (1975-1985) foi 

considerado estratégico e prioritário à segurança nacional, passou a ser seriamente 

questionado no início da década de 1990. Durante sua última fase de sua existência, 

compreendida entre 1986 e 1990, quase não se viu surgir nenhuma nova destilaria ou usina no 

país, tendo o período dos fartos estímulos financeiros com subsídio governamental. Com a 

nova onda de liberalização econômica, estabelecida no Brasil a partir do fim do Regime 

Militar (1985), o IAA mostrou-se cada vez mais anacrônico, tornando-se insustentável sua 

existência em um contexto de intensa globalização econômica, em que o próprio capitalismo 

mudava sua estratégia de atuação. Nesse contexto, sobretudo da segunda metade da década de 

1990 em diante, as destilarias autônomas passam a se reequipar, de modo a poderem produzir 

também açúcar, tornando-se “flex”. 
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 O fim do IAA é o mais importante marco temporal que divide a história 

pretérita do açúcar no Brasil de sua história contemporânea. Representou o início da 

liberalização econômica do setor canavieiro no país, fazendo com que a década de 1990 fosse 

caracterizada sobretudo como uma etapa de transição rumo ao livre mercado de açúcar, após 

um período de quase 60 anos de plena intervenção estatal, feita nos mínimos detalhes da 

atividade sucroalcooleira pelo Instituto. O preço e a produção de cana e açúcar passaram a ser 

estabelecidos pelos próprios mecanismos de comércio, permanecendo ativo apenas um 

resquício de política alcooleira, feito por meio da variação na taxa de mistura feita entre a 

gasolina e o “biocombustível” nacional (oscilando entre 18 e 25%).
528

 Durante a última 

década do milênio passado, a área cultivada com cana pouco variou no país e na MRCCSB, 

caracterizando-se, dessa forma, como uma etapa de adaptação do setor às novas regras de 

funcionamento do mercado. Outro aspecto decorrente da extinção do IAA foi o consequente 

término do monopólio estatal exercido sobre as exportações de açúcar, que a partir de então 

passaram a ser feitas diretamente por empresas privadas. 
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Diante da atual crise o percentual atingiu sua proporção máxima de 27% (E27). 
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12.4.3.4 A Medida Provisória 151,  assinada por Collor de Mello, extingue 

definitivamente o Instituto do Açúcar e do Álcool (1990) 

Com o estabelecimento da Nova República, a redemocratização do país e a 

promulgação da Constituição de 1988, tanto o IAA quanto o PNA demonstraram-se 

incompatíveis com os novos rumos políticos e econômicos tomados pelo país, sofrendo 

ambos duros golpes que resultaram em seus respectivos fins. 

Figura 7: Rio de Janeiro: página do periódico Jornal do Brasil, de 10 de janeiro de 1990, 

em que se lê: “Sarney autoriza por escrito o fim do IAA”. 
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Fonte: Jornal do Brasil (10 de janeiro de 1990). Hemeroteca Digital Brasileira – Fundação 

Biblioteca Nacional. 

 

Ainda durante a segunda metade da década de 1980 os usineiros começaram a 

proceder a exportações de açúcar para o exterior, por meio de contratos firmados com 

empresas multinacionais, tais como ED&F Man, Sucres & Denrées e Tate and Lyle. 

Surgiram, então, graves denúncias de corrupção dentro do IAA, assim como acusações de que 

altos funcionários da autarquia estariam cobrando uma propina de US$ 3 por tonelada de 

açúcar comercializada entre as usinas e as multinacionais (DÉ CARLI, 1996, p. 1.998, 1.999 e 

2.006). O caos administrativo era tamanho que, em 1986, misteriosamente “desapareceram do 

terminal de embarque do IAA em Recife 4.500 toneladas de açúcar [cuja] comissão de 

inquérito constituída para apurar o fato confirmou o desaparecimento mas não apontou 

nenhum culpado” (DÉ CARLI, 1996, p. 2008). 

 Segundo o próprio Instituto, em 1985 seu rombo orçamentário era enorme, 

sendo causado, entre outros motivos, pela dívida que alguns usineiros se recusavam a pagar, e 

que superava US$ 385 milhões. Desse montante, somente a Coperflu, do Estado do Rio de 

Janeiro (44% do total), a Cooperativa PE (26%), de Pernambuco, e o empresário paulista 

Jorge Wolney Atalla (10%), ex-presidente da Copersucar e proprietário das usinas Central 

Paulista (em Jaú) e Central Paraná (em Porecatu), deviam, conjuntamente, o equivalente a 

80% do total (DÉ CARLI, 1996, p. 1.996-1.997). Em 1987, esse valor já havia subido para 

US$ 700 milhões, de acordo com Nilson Miranda Motta, que naquele ano assumiu o cargo de 

Interventor (e não mais de Presidente, como era habitual) no IAA. 

 Ressalta Miranda Motta que nessa ocasião o IAA possuía 3 mil funcionários, 

“mas, curiosamente, dispões de apenas um auditor”. O interventor constatou ainda que o 

Instituto tinha um quadro excessivo de “funcionários desmotivados, mal-remunerados e que 

não acreditam nos dirigentes da autarquia” (apud DÉ CARLI, 1996, p. 2.007). Tornara-se a 

autarquia muito mal vista pela opinião pública em geral, processando-se o esvaziamento de 

seus quadros mediante a solicitação de transferência, por parte de seus funcionários, para 

outros órgãos federais. Durante os quatro anos de governo de José Sarney, o IAA teve cinco 

presidentes, criando-se uma ciranda cuja rotatividade foi ainda mais intensa que a verificada 

por ocasião da redemocratização ocorrida na segunda metade dos anos 1940. O presidente 
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Araripe Serpa disse, então, que a autarquia por ele comandada era “inchada, paquidérmica e 

atrasada”, estimando que “800 funcionários, treinados, seriam suficientes para fazer bem o 

que os 3 mil fazem hoje de modo precário” (apud DÉ CARLI, 1996, p. 2.029). 

 Em 1990 o Tribunal de Contas da União (TCU) investigou uma série de 

motivos que acarretavam a crise do Instituto e averiguou também as irregularidades ocorridas 

nas exportações de açúcar. Concluíram haver “uma verdadeira tradição de irregularidades e 

falhas, a mostrar que a estrutura administrativa do IAA está totalmente viciada. Há erros 

intencionais, que levantam de premeditações em prejuízo do país” (DÉ CARLI, 1996 p. 

2.034). 

O fim do IAA não poderia se dar de forma mais melancólica, envolto em sérias 

denúncias de corrupção e incompetência, foi extinto pela Medida Provisória 151,
529

 de 15 de 

março de 1990, da qual destacamos os seguintes trechos: 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o 

art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de 

lei: 

Art. 1.º São extintas ou dissolvidas, conforme o caso, as seguintes entidades 

da Administração Pública Federal: 

I – autarquias: 

a) Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste – 

SUDECO; 

b) Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul – SUDESUL; 

c) Departamento Nacional de Obras e Saneamento – DNOS; 

d) Instituto do Açúcar e do Álcool – IAA; 

e) Instituto Brasileiro do Café – IBC; 

[...] 

Art. 19. O Presidente da República disporá sobre a transferência das 

atribuições do extinto Instituto do Açúcar e do Álcool – IAA, aos órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal. 

Brasília, 15 de março de 1990; 169.º da Independência e 102.º da 

República.  

FERNANDO COLLOR  

                                                           
529

 
 

Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/medpro/1990/medidaprovisoria-151-15-marco-1990-

370446-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 13 maio 2013. 
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12.5 O Neoliberalismo e a materialização territorial da MRCCSB (1990-2014); ou a 

história contemporânea do açúcar no Brasil 

O período atual da história canavieira, açucareira, alcooleira e bioenergética do 

Brasil inicia-se com a extinção do IAA, ocorrida em 1990. Após este “evento-chave” tem 

início a última fase do desenvolvimento do setor “sucroenergético” do país analisada nesta 

tese. Este período pode ser subdividido em duas etapas. De 1990 até 2002 foi a “Fase de 

adapatação à experiência de livre-mercado”. Entre 2003 e 2014 verificou-se ampla 

internacionalização das empresas atuantes no setor, exaltando-se “O fenômeno da 

Globalização”. 

12.5.1 Fase de adaptação à experiência de livre-mercado: o processo de liberalização do 

setor sucroenergético no Brasil (1990-2002) 

O fim do Instituto do Açúcar e do Álcool representou o início da liberalização 

econômica do setor canavieiro no Brasil, fazendo com que os anos 1990 fossem 

caracterizados sobretudo como uma etapa de transição rumo ao mercado livre de açúcar e 

álcool no país, após um período de quase 60 anos de plena intervenção estatal. 

Conforme aponta Vian (2003), durante a década de 1990 houve uma bipolarização 

de interesses entre os produtores de cana do Centro/Sul do país, que opunha essencialmente a 

Copersucar (Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de 

São Paulo) à Sociedade de Produtores de Açúcar e de Álcool (SOPRAL). A primeira 

entidade, historicamente ligada à produção de açúcar, passou a defender a liberalização 

completa e imediata do setor, enquanto a segunda, atrelada sobretudo às novas destilarias de 

álcool recém implantadas com a política do PNA, achava mais prudente que o governo 

promovesse uma transição gradual rumo ao livre mercado. De certa forma, essa divergência 

de interesses não deixava de refletir também a dissonância entre seus respectivos processos de 

regionalização produtiva. A Copersucar representava as usinas mais antigas, estabelecidas nas 

chamadas “Zonas Tradicionais Paulistas” (Piracicaba, Ribeirão Preto, Araraquara, Jaú, Vale 
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do Paranapanema e Catanduva), zonas historicamente açucareiras, melhor servidas em termos 

de infra-estrutura de apoio logístico, favoráveis a plena liberalização. A SOPRAL 

posicionava-se em favor das novas destilarias, em vias de se tornarem também indústrias 

açucareiras, localizadas nas novas regiões canavieiras, defendendo que tal processo se desse 

de modo mais lento e cauteloso. Ambas exerciam suas influências ideológicas fora de suas 

zonas de origem, contando as duas com apoiadores fora do Estado de São Paulo, no Paraná, 

Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás. 

A primeira metade da década de 1990 foi mais marcada pelos debates políticos do 

que por tomadas de ação de maior vulto propriamente ditas. Somente com a Portaria 64 do 

Ministério da Fazenda, de 29 de março de 1996 foi que o Governo Federal estipulou a data de 

1º de janeiro de 1997 para deixar de existir qualquer controle estatal sobre os preços da cana, 

do açúcar e do álcool praticados no país. Essa Resolução foi adiada por mais de uma vez, 

sempre por meio de Medidas Provisórias, e enquanto o governo não decidia como seria sua 

participação sobre o mercado sucroalcooleiro na fase neo-liberal da história, as distribuidoras 

de combustível tratavam de tentar achatar ao máximo o preço pago pelo álcool produzido nas 

destilarias. Nesse momento o país passava por uma crise de superprodução alcooleira (ou 

melhor, crise de subconsumo, uma vez que a frota nacional de automóveis retomava sua 

condição original de essencialmente “gasolineira”). A ausência de demanda pelo produto 

fazia com que, apesar de ainda estar oficialmente tabelado em R$ 0,41 por litro, o álcool 

chegasse a ser comercializado de fato por até R$ 0,14 em Ribeirão Preto, onde se verificava 

os maiores excedentes da mercadoria devido ao “superestoque” (VIAN, 2003, p. 108). No 

intuito de promover uma maior organização da classe, as duas principais associações 

patronais ligadas ao setor (a saber, Copersucar e SOPRAL) se uniram, dando origem, em 

1997, à União da Agroindústria Canavieiras de São Paulo (UNICA). Juntamente com a 

Organização dos Plantadores de Cana (ORPLANA), estas duas instituições criaram o 

Conselho dos Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo 

(CONSECANA), que passou a fixar o preço da tonelada de cana por meio de uma fórmula 

estabelecida em comum acordo entre os agricultores e industriais usineiros. Tal acordo foi 

bem-sucedido, passando a vigorar mesmo em zonas canavieiras localizadas fora do Estado de 

São Paulo. Em fevereiro de 1999, a liberação de preços “efetivamente aconteceu e todos os 

produtos do Complexo Canavieiro passaram a ter preços livres” (VIAN, 2003, p. 106). 
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Em outras palavras, apesar de o IAA ter sido extinto em 1990, a completa abertura 

do setor aos preceitos do livre mercado tardou ainda quase uma década para se concretizar, 

sendo finalmente estabelecida em 1999. Desse modo, o movimento gradual de abertura da 

atividade canavieira no país às “leis” de mercado procedeu-se durante o governo de Itamar 

Franco e prolongou-se pelos dois mandatos exercidos por Fernando Henrique Cardoso (FHC). 

Apenas um resquício de política alcooleira permaneceu ativa, conforme já mencionado: a 

obrigatoriedade da mescla de certo teor de álcool na gasolina consumida no país, oscilando tal 

proporção entre 18 e 25%, estando no presente momento fixada de modo excepcional em 

elevados 27% (E27). 

O resultado imediato da liberalização foi uma grande crise que se abateu sobre 

parte significativa dos produtores, sobretudo os vinculados às destilarias autônomas. Parte 

considerável destas se endividou enormemente e encerrou as atividades na década de 1990; 

outra parcela se adaptou a produzir também açúcar, tendo melhores resultados. Tal fenômeno 

de conversão de destilarias em fábricas de açúcar se processou em todos os Estados da 

MRCCSB, mas nenhum de forma tão significativa quanto o Paraná. Em 1991, havia cinco 

indústrias açucareiras no Norte do Paraná, em 1999, estas somavam 18 unidades (+260%), 

sem haver para isso a fundação de nenhuma usina nova, mas tão somente a adaptação de 

destilarias implantadas com apoio do PNA. No mesmo período, em São Paulo as unidades 

produtoras de açúcar saltaram de 71 para 108 (+52%); em Minas Gerais, de 12 para 17 

(+42%); em Goiás, de três para seis (+100%), e no Mato Grosso do Sul, de uma para cinco (+ 

400%) (VIAN, 2003, p. 115). Dessa constatação pode-se afirmar que o PNA, ao projetar um 

grande aumento na produção nacional de combustível, produziu colateralmente uma enorme 

expansão da atividade açucareira quinze anos mais tarde, sedimentando as bases da 

MRCCSB. 

De acordo com Natale Netto (2005, p. 286), entre 23 de dezembro de 1994 e 3 de 

janeiro de 1995 (curioso notar que isso se deu literalmente na transição do governo de Itamar 

Franco para o de Fernando Henrique Cardoso (FHC), já que o segundo assumiu no dia 1º de 

janeiro de 1995), 51 destilarias autônomas foram autorizadas pelo governo a produzirem 

também açúcar. Estas anexaram centrífugas açucareiras às suas destilarias, num movimento 

inverso àquele que as havia estabelecido, cerca de 15 anos antes, as destilarias anexas. Assim, 

produzir açúcar, em grande medida para a exportação, tornou-se a principal atividade das ex-

destilarias autônomas, agora convertidas em fábricas açucareiras, concorrentes diretas das 
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antigas usinas. Ao longo dos dois governos de FHC se confirmou a renovada tendência do 

setor sucroalcooleiro: produzir apenas álcool anidro, para ser consumido enquanto aditivo de 

gasolina (E20); e exportar volumes crescentes de açúcar. Cumpre reparar que a instalação de 

novas unidades agroindustriais canavieiras foi quase nula no país nesse período. Outro 

aspecto a ser lembrado é que, em decorrência da extinção do IAA, consequentemente, 

terminou o monopólio estatal exercido sobre as exportações de açúcar, que a partir de então 

passaram a ser feitas prioritariamente por empresas privadas e trading companies. 

Assim, ao chegar ao fim da última década do milênio, entre crises e 

reestruturações, a área cultivada com cana no país e na MRCCSB variou relativamente pouco, 

caracterizando-se, dessa forma, os anos 1990 como uma etapa de adaptação do setor às novas 

regras de funcionamento do mercado. Ao iniciar a década de 2000, a territorialização da 

produção canavieira no Centro/Sul do Brasil configurava-se da seguinte forma: as Zonas 

Tradicionais Paulistas (Piracicaba, Ribeirão Preto, Araraquara, Jaú, Catanduva, Ourinhos e 

Assis) conformavam uma extensão contínua de canaviais, que aproximavam essas sub-regiões 

umas das outras, criando uma extensa área canavicultora no interior paulista, ocupando a sub-

região de Ribeirão Preto uma posição mais importante do que da tradicional zona 

piracicabana. Já a parcela do Estado referente ao Oeste Paulista configurava, assim como o 

Norte do Paraná, o Vale do Ivinhema (MS), o Triângulo Mineiro (MG) e a Faixa Central de 

Goiás (GO), como zonas onde a canavicultura encontrava-se definitivamente instalada, mas 

ainda em condição de importância secundária em relação às demais atividades agropecuárias. 

Contrapunham-se, dessa forma, dentro da MRCCSB já bem delineada, duas regiões 

canavieiras distintas: a “concentrada” (mais integrada à Copersucar) e a “dispersa” (mais 

ligada à SOPRAL). 
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Mapa 101: MRCCSB: produção municipal de cana, em toneladas (2000). 
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Tabela 41: MRCCSB: 10 principais produções canavieiras por município para cada 

uma das 10 principais sub-regiões, em toneladas (2000). 

 

Nesse momento a zona de Ribeirão Preto já era a principal área sucroalcooleira do 

país, tendo inclusive suplantado, em termos de produção, a tradicional zona de Piracicaba. Na 
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sub-região canavieira de Ribeirão Preto (notadamente em Sertãozinho e Morro Agudo) tinha 

início os primeiros experimentos de cogeração energética a partir da adaptação de caldeiras, 

turbinas a vapor e geradores elétricos implantados em usinas para queimarem o bagaço da 

cana como combustível, tornando-as produtoras de superáfit energético exportável para a rede 

de circulação. Jaú e Araraquara vinham logo em seguida enquanto principais sub-regiões 

canavieiras, apresentando-se, respectivamente, como terceira e quarta áreas de maior 

concentração de produção dentro da MRCCSB. O Oeste Paulista (passível de ser ainda sub-

dividido em três: São José do Rio Preto, Araçatuba e Presidente Prudente) já apresentava um 

resultado superior ao do Vale do Paranapanema Paulista. Na outra margem desse rio, o Norte 

do Paraná (também passível de ser sub-dividido em três: Norte Velho, Norte Novo e Norte 

Novíssimo) era a sétima zona em termos de produção canavieira, seguida, em termos de 

importância, pelo Triângulo Mineiro, Faixa Central de Goiás e Vale do Ivinhema. 

12.5.2 Dinâmica agropecuária no Brasil (1990-2010) 

Em 1990 o Brasil tinha 53 milhões de hectares cultivados, que representava 6,2% 

sobre os 851 milhões existentes no país. Destes, a maior parte era cultivada com milho (12 

milhões ou 22,6%), soja (11,6 milhões, 21,8%), feijão (5,3 milhões, 10%) e cana (4,3 

milhões, 8,1%). Tomando para análise somente as culturas que ocupavam mais de 500 mil 

hectares à época, temos que o grupo que chamamos de “Commodities 1”,
530

 formado pelas 

lavouras de soja, milho e cana-de-açúcar, representava 52,5% da área agricultada no Brasil. 

Estes eram essencialmente destinados à agroindustrialização, e em sua maioria dedicados à 

exportação (exceto o milho, cuja finalidade principal era a produção de ração animal - sendo 

as carnes - bovina, avícola e suína - estas sim produtos essencialmente voltados a 

exportação). Já o grupo chamado de “Alimentos 1”, composto por arroz, feijão e trigo, 

ocupava 24,1% do território agrícola nacional. No grupo nomeado de “Commodities 2” 

destacava-se o café, que ocupava 5,5% da área; e no grupo “Alimentos 2” o principal item era 

a mandioca, respondendo por 3,7% dos hectares cultivados no país. 

                                                           
530

 
 

Esses grupos e seus respectivos nomes foram criados enquanto recurso analítico para abordarmos as 

principais transformações verificadas na dinâmica de territorialização da agricultura brasileira após iniciado 

o processo de liberalização econômica no país. Não foram submetidos a uma metodologia demasiadamente 

criteriosa. 
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Gráfico 90: Brasil: uso agrícola do território, principais lavouras (1990). 

 

Fonte: PAM/IBGE. Elaboração: Mateus de Almeida Prado Sampaio 

Fazendo a mesma análise, 20 anos mais tarde, percebe-se mudanças substanciais 

no perfil agrícola brasileiro. Passou-se a cultivar 65 milhões de hectares (+ 17%), que 

representavam agora 7,6% do território nacional. O grupo das “Commodities 1” ampliou sua 

presença relativa, passando a responder por 69,6% da área cultivada no país ante 52,5% 

verificados vinte anos antes. Por outro lado, o grupo de “Alimentos 1” declinou sua 

participação relativa, passando a representar somente 13,2% do total de hectares agricultados, 

ante os 24,1% verificados anteriormente. Café e mandioca também recuaram. Tais alterações 

se devem à combinação de dois processos diferentes, porém complementares: o primeiro 

grupo aumentou muito sua área cultivada, principalmente em função da expansão verificada 

na produção de soja e cana no país; paralelamente, a maior parte dos demais cultivos 

(incluindo-se arroz, feijão, trigo, café, laranja, algodão e mandioca) teve suas áreas de cultivos 

reduzida no período. 
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Gráfico 91: Brasil: uso agrícola do território, principais lavouras (2010). 

 

Fonte: PAM/IBGE. Elaboração: Mateus de Almeida Prado Sampaio 

Em 2010 as principais lavouras temporárias cultivadas no Brasil tinham suas áreas 

tão extensas que se tornavam comparáveis ao território de outros países do mundo. 

Tabela 42: Brasil: principais lavouras temporárias, em hectares (2010). 

 

Recorrendo uma vez mais ao recurso analítico propiciado pelo cálculo do delta de 

variação, feito em hectares e em pontos percentuais, veremos que soja e cana foram as 
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culturas que mais cresceram no país nestas últimas duas décadas, ao passo que feijão e arroz 

foram as duas que mais perderam espaço na agricultura brasileira. 

Gráfico 92: Brasil: variação no uso agrícola do território, em hectares (delta absoluto 

1990-2010). 

 

Fonte: PAM/IBGE. Elaboração: Mateus de Almeida Prado Sampaio 

Se feita a mesma análise, porém tendo por base dados relativos (%), percebe-se 

que ganharam intensidade os cultivos de sorgo e seringueira no país, além dos já mencionados 

cana e soja. Quanto às perdas de importância relativa, invertem-se arroz e feijão nas duas 

últimas posições. 
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Gráfico 93: Brasil: variação no uso agrícola do território, em % (delta relativo 1990-

2010). 

 

Fonte: PAM/IBGE. Elaboração: Mateus de Almeida Prado Sampaio 

 

Tais constatações são indícios do modelo de especialização agroprodutiva 

assumido pelo país como o acirramento da liberalização econômica durante as duas últimas 

décadas. Colocado de modo simplista, o país optou por exportar mais soja em grão e em 

farelo, açúcar e álcool; e importar mais arroz, feijão e trigo, provenientes de outros países, 

especializados na produção desses cultivos. De acordo com a visão de Ariovaldo Umbelino de 

Oliveira (2012, p. 6), esse fenômeno pode ser visto como parte do processo de “substituição 

das políticas de soberania alimentar pela política de segurança alimentar”. 

Partindo para uma análise individualizada das lavouras que possuem maior 

correlação espacial com a MRCCSB, enfocaremos a seguir as dinâmicas territoriais ocorridas 

nas lavouras de arroz, feijão, seringueira, café, laranja, soja, milho e cana, assim como na 

criação de gado. A abordagem cartográfica está representada por meio das mesorregiões 

estabelecidas pelo IBGE em 1990, ano em que o Instituto promoveu a revisão da base 

territorial do país. O cálculo de variação na territorialização espacial verificada por cada 

lavoura tem por base o delta ocorrido na Taxa de Monocultura relativa a cada cultivo. Assim, 

trata-se, acima de tudo, de um dado relativo, cujo intuito é comparar cada uma das lavouras 

com ela própria, em determinado intervalo de tempo (no caso, duas décadas). 
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Iniciando a análise pela rizicultura, pode-se verificar que entre 1990 e 2010 foi o 

sul do país ou, mais especificamente, o Vale do Jacuí, na região central do Estado do Rio 

Grande do Sul, e o Litoral Sul Catarinense as duas únicas zonas em que houve aumento da 

importância relativa dessa cultura. No restante do país, houve perda da importância relativa do 

cultivo de arroz. Observa-se, portanto, claro fenômeno de especialização agro-produtiva na 

produção de arroz no Brasil, criando-se zonas de alta produtividade e extinguindo-se áreas de 

pouca competitividade econômica. 

Mapa 102: Brasil: cultivo de arroz, variação na Taxa de Monocultura, em %  

(delta 1990-2010). 
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Quanto ao feijão, principal complemento do arroz na alimentação nacional, três 

zonas se especializaram em seu cultivo no período enfocado: o Segundo Planalto Paranaense, 

o Noroeste Mineiro, em torno do município de Unaí, e os Sertões de Sergipe e Pernambuco. 

No restante do país configurou-se a perda de importância relativa do cultivo de feijão. É ainda 

curioso notar como no litoral canavieiro nordestino não se cultiva feijão. A análise conjunta 

dos Mapas 103 e 104 evidencia que a MRCCSB não se mistura, espacialmente, com as 

principais zonas agrícolas produtoras de arroz e feijão do país. 

Mapa103: Brasil: cultivo de feijão, variação na Taxa de Monocultura, em % (delta 

1990-2010). 
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Quanto à heveicultura, é curioso constatar que, mesmo sendo o Brasil uma das 

áreas nativas da seringueira, o país importa grandes quantidades anualmente dessa mercadoria 

para suprir as necessidades de sua indústria. Diante disso, inúmeros produtores rurais 

passaram a cultivá-la racionalmente, nos moldes em que se faz no Sudeste Asiático. Assim, 

principalmente no Oeste Paulista, no Litoral Norte Capixaba e no Litoral Sul Baiano, essa 

cultura foi introduzida recentemente com grande êxito. Por outro lado, nos Estados onde essa 

planta é endêmica, como Pará e Mato Grosso, o cultivo da Hevea brasiliensis reduziu-se. Há 

forte correlação espacial entre a MRCCSB e os novos núcleos de cultivo de borracha no país. 

Mapa 104: Brasil: cultivo de seringueira, variação na Taxa de Monocultura, em % 

(delta 1990-2010). 
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A cafeicultura tendeu a perder espaço em todo o território nacional, notadamente 

no Norte do Paraná e no Oeste Paulista, onde centenas de milhares de pés foram arrancados 

nas últimas duas décadas. Nessas zonas, frequentemente sua retirada abriu caminho para a 

expansão da canavicultura, conforme constatado em trabalho de campo. Ainda que no Oeste 

da Bahia e no Sul de Minas tenha havido aumento da área cultivada com café, em termos 

mesorregionais estes tiveram pouca influência sobre o resultado final. Como se evidencia no 

Mapa 106, a MRCCSB é, até certo ponto, uma ex-zona cafeeira. 

Mapa 105: Brasil: cultivo de café, variação na Taxa de Monocultura, em %  

(delta 1990-2010). 
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Durante os vinte anos analisados a citricultura perdeu importância nas áreas em 

que tradicionalmente já foi muito cultivada, tais como as proximidades de Limeira, 

Bebedouro e Matão, no interior paulista. Nessas áreas, muitos pés de laranja foram 

arrancados, dando origem a canaviais, conforme constatado em trabalho de campo. Por outro 

lado, na parcela central do Estado, sobretudo em torno de Avaré, essa cultura ganhou 

importância no período (tal fenômeno se deve, ao que parece, sobretudo a questões 

fitosanitárias), ocorrendo o mesmo no Litoral Sergipano, notadamente em volta de Rio Real, 

na divisa com o Estado da Bahia. 

Mapa 106: Brasil: cultivo de laranja, variação na Taxa de Monocultura, em %  

(delta 1990-2010). 
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Com relação à sojicultura, no referido período essa lavoura cresceu em 

importância em diversas zonas agrícolas do país, estendendo-se de Sul a Norte do território 

nacional. Os principais destaques de variação positiva ocorreram no Estado do Paraná, 

sobretudo em suas porções Norte e Oeste. O centro do Rio Grande do Sul também ampliou 

consideravelmente sua especialização nessa cultura agrícola. O mesmo se deu, porém em 

menor intensidade, na maior parte do Estado de Mato Grosso, Sul Goiano e Sul Maranhense. 

Outras zonas de ampliação da importância dessa lavoura foram o Oeste da Bahia e o Vale do 

Ivinhema no Mato Grosso do Sul. Nesse sentido, é importante notar que, em pelo menos três 

dessas áreas de aumento do peso relativo à sojicultura, a saber, Norte do Paraná, Sul Goiano e 

Vale do Ivinhema, essa lavoura representou uma séria concorrente para a expansão dos 

canaviais no período. Sobretudo no que diz respeito a arrendamento de terras, como se pode 

constatar em realização de trabalho de campo. A única área em que a soja perdeu significativa 

quantidade de hectares foi Ribeirão Preto, onde a canavicultura se estabeleceu 

hegemonicamente sobre o território. Resguardadas as limitações do comentário, pode-se dizer 

que no Brasil a soja está relacionada a uma frente de expansão “gaúcha”, uma vez que muitos 

migrantes da região Sul do país são os responsáveis diretos pela abertura de grandes fazendas 

e novas áreas dedicadas à sojicultura no país. 
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Mapa 107: Brasil: cultivo de soja, variação na Taxa de Monocultura, em %  

(delta 1990-2010). 

 

Quanto ao desenvolvimento da cultura do milho, esta ampliou sua importância 

relativa no eixo entre Ourinhos e Assis, no interior paulista, e também no eixo entre Cascavel 

e Campo Mourão, no Oeste do Paraná. Entre as áreas de perda de importância, destaca-se 

Ribeirão Preto, pelo mesmo motivo já citado para o caso da soja, assim como o eixo entre 

Francisco Beltrão e Chapecó, interligando os Estados de Paraná e Santa Catarina. 
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Mapa 108: Brasil: cultivo de milho, variação na Taxa de Monocultura, em %  

(delta 1990-2010). 

 

Apesar de não ser uma cultura agrícola, vale ainda apresentar o desempenho da 

criação de gado no período. Entre 1990 e 2010 foi intenso o deslocamento do centro gravitacional 

da atividade pecuária em direção à borda sul da Amazônia, no chamado Arco do Desmatamento. 

Assim, Acre, Rondônia, Mato Grosso e Pará foram as Unidades da Federação onde mais ganhou 

peso esta atividade econômica. Em oposição, o Oeste Paulista e o Norte do Paraná, sobretudo os 

chamados Norte Novo e Norte Novíssimo, estão entre as zonas em que as pastagens mais 

perderam espaço no período. Nessas áreas, a expansão dos canaviais teve pleno impacto sobre 

esse fenômeno. Percebeu-se através da pesquisa de campo que a conversão dessas terras em 
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canaviais, muito mais rentáveis que a pecuária, estimulou, por meio do aumento do capital 

disponível, que diversos fazendeiros dessas zonas “abrissem” novas propriedades para a criação 

de gado nos Estados do Norte do país, onde os terrenos são mais baratos. Até certo ponto a 

MRCCSB é uma zona de exclusão da atividade pecuária, e até certo a renda obtida com a 

canavicultura tem se tornado uma das molas propulsoras da abertura da fronteira agropecuária na 

faixa norte do país. 

Mapa 109: Brasil: variação na Taxa de Cabeças de Gado por hectare, em %  

(delta 1990-2010). 
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Finalmente, no que diz respeito à canavicultura, esta, assim como a soja, ganhou 

importância relativa em um vasta porção do território nacional. Destaca-se, em primeiro lugar, 

o interior paulista, notadamente as zonas de Ribeirão Preto, Ourinhos, Assis, São José do Rio 

Preto e Araçatuba (isto é, tanto as “tradicionais” quanto as “novas” do Oeste). Taxa de 

expansão bastante elevada mas ainda assim um pouco menor que as anteriormente citadas se 

encontram todo o restante do Planalto Paulista e o Norte Novíssimo do Paraná, região de 

Paranavaí. O Triângulo Mineiro, o Sul Goiano, o Vale do Ivinhema, o Norte Velho e o Norte 

Novo do Paraná também apresentam importantes acréscimos de importância relativa no que 

se refere a canavicultura verificada no período 1990-2010. Por outro lado, as tradicionais 

áreas canavieiras do Norte Fluminense e Nordeste Açucareiro (litoral pernambucano e 

alagoano) representam as principais áreas de perda de relevância. Uma vez mais, 

resguardadas as limitações do comentário, pode-se dizer que no Brasil o cultivo de cana está 

cada vez mais relacionado a uma frente de expansão “paulista” e “interiorana” (uma vez que 

muitas empresas de São Paulo abriram usinas filiais em zonas até então não canavieiras), e 

não mais “nordestina” e “litorânea”. Como se nota pela análise do Mapa 111, a MRCCSB é, 

por exelência, a zona eleita de predileção para a expansão dos canaviais no país após o fim do 

dirigismo estatal. É, portanto, a principal zona de especialização produtiva sucroenérgetica no 

Brasil. 
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Mapa 110: Brasil: cultivo de cana, variação na Taxa de Monocultura, em %  

(delta 1990-2010). 

 

12.5.3   O fenômeno da Globalização: o flex fuel contra o aquecimento global (2003-2011)  

O surgimento dos veículos “total flex”,
531

 também conhecidos como “flex fuel”, 

no ano de 2003, representou o grande marco que deu início ao novo ciclo de expansão da 

                                                           
531

 
 

Esses veículos podem funcionar movidos exclusivamente a álcool, exclusivamente a gasolina, ou ainda a 

partir de qualquer proporção de mistura entre ambos. 
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canavicultura no país, consolidando a MRCCSB como a mais importante região 

sucroenergética
532

 do mundo. 

Apoiado em um discurso ambientalista antipoluição, em uma campanha de marketing 

em defesa do direito/liberdade de escolha sobre qual combustível utilizar, amparado também pelo 

progresso tecnológico verificado no funcionamento dos motores veiculares e pela sazonalidade de 

preços (traduzida basicamente em período de safra e de entressafra), o consumo de álcool voltou a 

crescer no país. Em pouco tempo essa nova modalidade de veículo tornou-se um sucesso de 

vendas, passando a representar, já em 2005, a maior parte dos veículos novos comercializados e 

licenciados no país. Em 2010 as vendas de veículos total flex fuel representaram 95% do total, 

participação que aumentou ainda mais nos anos seguintes (ANFAVEA, 2014). Diante desse 

aumento verificado na demanda por álcool, a partir de 2003 rebatizado para seu nome global de 

“etanol”, promoveu novo surto de expansão da atividade canavieira no país, passando-se a 

defender amplamente a ideia de que o país poderia ser o grande fornecedor mundial desse 

biocombustível menos poluente à atmosfera quando comparado à gasolina. 

Gráfico 94: Brasil: produção nacional de etanol, em bilhões de litros (1960-2010). 

 

 

A principal diferença entre o surto alcooleiro verificado durante o período do PNA 

e o atual é que o primeiro teve início num momento de forte crise açucareira no país, derivada 

da perda do mercado externo; enquanto o segundo conjuga amplas vendas de combustível no 

mercado doméstico com quantidades ainda mais impressionantes de açúcar exportadas. Se 

naquele primeiro momento a criação de um mercado nacional para o álcool visou substituir as 

                                                           
532

 
 

O termo “sucroenergético” também emergiu na década de 2000, e refere-se à produção, a partir da matéria-

prima cana-de-açúcar, de açúcar, etanol e energia elétrica, esta última feita a partir da queima do bagaço da 

cana. 
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perdas ocorridas no internacional de açúcar; no atual período o consumo interno do 

biocombustível serve para aumentar a competitividade do açúcar brasileiro no mercado 

mundial, ao garantir aos seus produtores certa reserva de mercado minimamente estipulada 

pela mescla E20 de uso obrigatório no país. O Gráfico 95, a seguir, ilustra essa variação, 

indicando como na década de 1980 esses dois mercados (a saber, o interno de álcool e o 

externo de açúcar) tiveram comportamentos opostos de altas e baixas. Na década de 1990 essa 

tendência se inverte, passando o álcool a uma condição desprezível, e assumindo as vendas de 

açúcar ao mercado internacional novo impulso. Por fim, na década de 2000 ambas as 

mercadorias passam a ser concomitantemente valorizadas, alçando a economia canavieira 

novamente a uma boa fase (pelo menos até o ano de 2008). 

Gráfico 95: Brasil: vendas de veículos leves no mercado interno, por tipo de combustível 

(%), e exportação de açúcar ($) (1980-2010). 
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Principalmente após 2005, com o acirramento dos debates acerca do 

“Aquecimento Global”, diversas nações passaram a buscar combustíveis não fósseis, 

renováveis e mais limpos, para comporem parte de sua matriz energética. Países 

“desenvolvidos” colocaram metas de redução de consumo de petróleo para finalidades 

carburantes, tornando-se consumidores (reais ou potenciais) do etanol brasileiro. Assim, 

podem-se citar, enquanto exemplo de países que compraram etanol brasileiro nos últimos 

anos, a Suécia, o Japão, a Holanda, os Estados Unidos, a Suíça, a Coreia do Sul etc.  

 Houve, durante os dois governos do presidente Lula da Silva, grande esforço 

diplomático no sentido de transformar o biocombustível de cana – que durante a crise dos 

anos 1930 era chamado de “Álcool-Motor”, durante a Segunda Guerra passou a ser conhecido 

como o “Combustível Nacional” e durante o período do Programa Nacional do Álcool 

distinguia-se como “Álcool Anidro” e “Álcool Hidratado” – em “Etanol”, uma commodity 

global assim como o açúcar. Dessa forma, pode-se dizer que no Brasil o álcool de cana surge 

como um combustível de uso experimentalmente feito em escala local, ainda nos anos 1920; 

depois torna-se um elemento de importância regional, durante os anos 1940; alcança projeção 

nacional na década de 1980 com o PNA; e agora, ante aos dilemas de aquecimento global, 

tenta-se alçá-lo à condição de combustível de importância mundial. 

Figura 8: Brasil: etanol – combustível local (1925), regional (1943), nacional (1979) e 

mundial (2003). 
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Trata, então, o governo brasileiro de promover esforços para intensificar sua 

participação em planos de “cooperação internacional para o etanol”. Um primeiro tipo de 

empenho visa solidificar o mercado global do biocombustível de cana, calcando-se para tanto 

na estruturação de um diálogo permanente entre seus principais produtores e consumidores, 

na padronização técnica do produto e em sua consequente “comoditização”. Uma segunda 

modalidade de acordos internacionais almeja criar laços de cooperação e estímulo para a 

ampliação da oferta mundial do produto, baseando-se em investimentos diretos no setor 

produtivo, transferência de tecnologia e promoção de programas de treinamento e 

qualificação de mão de obra. Vincula-se à consolidação de um mercado fornecedor de etanol, 

atuando principalmente na América Latina e na África. Argumenta-se que as vantagens 

derivadas são mútuas: para os países “ricos”, os biocombustíveis podem reduzir as suas 

emissões de gases do efeito estufa; para os países “em desenvolvimento”, estes podem ajudar 

a diminuir a dependência das importações de petróleo e, assim, melhorar o equilíbrio de suas 

balanças comerciais. 

 Em fins de 2006 ocorre a fundação da organização não governamental privada, 

a “Comissão Interamericana de Etanol” (CIE), criada por importantes nomes da geopolítica 

hemisférica: Roberto Rodrigues,
533

 Jeb Bush
534

 e Luis Alberto Moreno
535

 no intuito de 

coordenar as vendas da mercadoria nas Américas. Porém, é o ano de 2007 que se pode 

considerar como o turning point da política de promoção do etanol brasileiro de cana-de-

açúcar em escala internacional. Nesse ano, no dia 9 de março, os dois maiores produtores 

mundiais de etanol (EUA e Brasil) assinaram um MOU (memorandum of understanding) 

conhecido como “Memorando de Entendimento entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América para Avançar a Cooperação em 

Biocombustíveis”,
536

 ou “The U.S. – Brazil Bilateral Memorandum of Understanding to 

Advance Cooperation on Biofuels”. Por esse documento, assinado por Lula da Silva e G.W. 

Bush, as duas nações: 

                                                           
533

 
 

Rodrigues, grande fornecedor de cana na região de Ribeirão Preto, havia acabado de deixar o cargo de 

Ministro da Agricultura ao término do primeiro mandato do Presidente Lula. 
534

 
 

Bush era então governador da Flórida, além de ser irmão do então presidente dos EUA George W. Bush. 
535

 
 

Moreno foi embaixador da Colômbia em Washington e, nessa ocasião, exercia o cargo de presidente do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 
536

 
 

Disponível em: <http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2007/b_30>. Acesso em: 13 

maio 2013. 
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Expressam aqui a intenção de cooperar no desenvolvimento e na difusão 

dos biocombustíveis numa estratégia de três níveis (bilateral, em terceiros 

países e global): 

I. Bilateral: Os Participantes pretendem avançar na pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia para biocombustíveis [...] 

II. Terceiros Países: Os Participantes tencionam trabalhar conjuntamente 

para levar os benefícios dos biocombustíveis a terceiros países selecionados 

por meio de estudos de viabilidade e assistência técnica que visem a 

estimular o setor privado a investir em biocombustíveis. Os países 

tencionam começar a trabalhar na América Central e no Caribe [...] 

III. Global: Os Participantes desejam expandir o mercado de 

biocombustíveis por meio da cooperação para o estabelecimento de padrões 

uniformes e normas. 

Atualmente, o Brasil possui em vigência 17 acordos, memorandos, convênios e/ou 

protocolos de cooperação bilateral com outros países na área de biocombustíveis. Há 

entendimentos com EUA, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, 

Filipinas, França, Países Baixos, Suécia, Benin, Moçambique, Nigéria, Senegal e Zâmbia. 

Especificamente sobre o etanol, existem mais 16, envolvendo Belize, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Nicarágua, Panamá, República Dominicana, Guiana, 

Venezuela, China, Índia, Indonésia e Vietnã. Para esses países, a experiência acumulada pelo 

Brasil durante o período de vigência do PNA foi de inegável exemplo, sobretudo no que diz 

respeito à valorização de suas respectivas cadeias produtivas da cana-de-açúcar. Entre os 

acordos multilaterais há o “Memorando sobre Biocombustíveis firmado entre os países do 

Mercosul”, o “Memorando de Entendimento entre o governo do Brasil e a União Econômica e 

Monetária do Oeste Africano (UEMOA) na área de biocombustíveis” e o “Memorando de 

Entendimento entre os governos do Brasil, da África do Sul e da Índia para estabelecer força-

tarefa trilateral sobre biocombustíveis”. Conclui-se, assim, que o objetivo maior dos 

produtores de etanol brasileiros, assim como da diplomacia do governo Lula, foi alçar a 

importância desse biocombustível à escala mundial. Desse modo, estimulando sua produção e 

consumo, pretendia-se ampliar seu mercado potencial, assim como dotá-lo de importância 

estratégica no cenário energético global. Visto de forma mais ampla, vislumbrou-se entre 

2003 e 2011 a possibilidade de o país se tornar não mais “apenas” um grande fornecedor de 

açúcar para o mundo, mas também de “etanol”. 
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A presidente Dilma Rousseff, ao assumir o comando do país em 2011, deu outro 

direcionamento à política nacional de combustíveis, adotando medidas de mercado, por meio 

da Petrobras, que vieram a desvalorizar o etanol na matriz energética nacional. Também a 

partir da virada da década de 2000 para a de 2010 outro duro golpe sofrido pelo etanol 

brasileiro foi a concorrência no mercado internacional feita pelo produto norte-americano 

derivado do milho, dotado de forte subsídio governamental e cujo crescimento da produção 

foi meteórico a partir de 2005. 

 Como se nota pela sequência de mapas a seguir (Mapas 112 e 113), durante a 

década de 2000 as exportações brasileiras de etanol aumentaram significativamente, saltando 

de 340 milhões de litros, em 2001, para 1,9 bilhão, em 2010. Ao todo, 71 países diferentes 

compraram álcool brasileiro ao longo da década. 
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Mapa 111: Brasil: exportação de etanol, em litros (2001 e 2005). 
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Mapa 112: Brasil: exportação de etanol, em litros (2010 e média 2001-2010). 

 

Fonte: SECEX. Elaboração: Mateus de Almeida Prado Sampaio 

Durante a década de 2000 a produção nacional de etanol mais do que duplicou 

(aumento de 140%) e as exportações tornaram-se seis vezes maiores ao término do período. O 

ano de 2008 representou o ápice tanto da produção quanto das vendas ao mercado externo, 

momento em que o volume exportado alcançou expressivos 5,1 bilhões de litros. Nesse 

contexto, fabricar etanol visando exportá-lo tornou-se prática recorrente no complexo 

canavieiro do Brasil, tendo sido comercializados no mercado internacional quase 20% da 

produção verificada em alguns anos. 
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Tabela 43: Brasil: produção e exportação de etanol, em bilhões de litros (2001-2010). 

 

Os principais portos de embarque de etanol na década, de acordo com dados da 

SECEX, foram Santos (respondendo por 72% das exportações ocorridas entre 2001 e 2010), 

Paranaguá (21%) e Jaraguá/Maceió (6%). Analisando a procedência da mercadoria exportada, 

percebe-se a importância da MRCCSB nesse processo, uma vez que São Paulo (68% do total) 

e Paraná (9%) foram as duas principais áreas de origem, tendo tido Minas Gerais (7%) 

também uma posição de destaque. Já Mato Grosso do Sul (2%) e Goiás (1%) ocuparam uma 

posição secundária. Ao todo a MRCCSB respondeu por 87% do total exportado pelo Brasil. 
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Gráfico 96: Brasil: exportação de etanol por procedência da mercadoria, em bilhões de 

litros (1996 -2010). 

 

12.5.4 O açúcar brasileiro torna-se hegemônico no mercado mundial 

 A extinção do IAA em 1990 representou aos produtores brasileiros de açúcar a 

abertura definitiva das portas para o mercado mundial, tendo sido exponencialmente 

crescentes suas vendas ao estrangeiro desde então. A ampliação verificada após a retirada do 

controle estatal sobre a produção e exportação da mercadoria sofreu apenas um revés, 

ocorrido no ano 2000, em decorrência das dificuldades iniciais verificadas após se completar 

o processo de liberalização da economia canavieira no Brasil. Entretanto, sobretudo após 

2003, com o apoio indireto conferido pela frota total flex nacional ao açúcar brasileiro, este 

retomou com ímpeto sua vocação de produto extrovertido, destinado ao mercado externo. 
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Gráfico 97: Brasil: produção e exportação de açúcar, em milhões de toneladas  

(1961-2009). 

 

Com a reestruturação do comércio açucareiro mundial, verificada a partir de 1990, 

e com o aumento de seu consumo por parte de países “em desenvolvimento”, superpopulosos 

e tradicionalmente não importadores, promoveu-se um incremento exponencial nas vendas do 

produto brasileiro. Assim, analisando-se conjuntamente os dados (FAO) referentes a década 

de 2000, percebe-se que os envios de açúcar brasileiro para o mercado estrangeiro se 

dirigiram principalmente para a Rússia, a Ásia e a África. 

 A Rússia, a partir de sua revisão política e econômica iniciada na década de 

1990, deixou de comprar, a preços significativamente mais elevados que os praticados no 

livre mercado, o açúcar que anteriormente importava de Cuba. Desde então adotou dois 

procedimentos complementares: investir pesadamente na produção interna de açúcar de 

beterraba e importar maciçamente o produto de cana brasileiro, disponível em grandes 

quantidades e a baixos custos. Dessa forma, os russos foram, durante a década de 2000, os 

principais consumidores do açúcar brasileiro, tendo adquirido 21% do volume total exportado 

pelo Brasil (SECEX). Em outras palavras, para cada quilo de açúcar brasileiro consumido por 

brasileiros na década, outro meio quilo foi consumido por cidadãos russos. 

 De semelhante importância foram as exportações feitas para os continentes 

asiático e africano, onde grandes vendas foram realizadas no Sudeste Asiático, no Subcontinente 

Indiano e no Mundo Árabe. Nessas regiões destacaram-se as importações feitas por Emirados 

Árabes Unidos (adquirindo 6% do volume total das exportações brasileiras no período), Índia 



 

719 
 

(5%), Egito (5%), Arábia Saudita (4%), Argélia (4%), Marrocos (4%), entre outros. 

Complementaram a lista de grandes compradores do produto brasileiro Nigéria (6%) e Canadá 

(4%). Enquanto base de comparação, cumpre citar que os Estados Unidos e a União Europeia 

compraram, durante a década de 2000, cada um o equivalente a 2% cada um das vendagens 

brasileiras para o exterior. Na UE, os principais mercados foram o Reino Unido, a Bulgária e 

Portugal.  

Mapa 113: Brasil: destino das exportações de açúcar, em toneladas (média 2001-2010). 

 

Ao término da década, analisando-se especificamente o ano de 2010, percebe-se 

um aumento da importância relativa das importações asiáticas, tendo estas se ampliado tanto 

no Sudeste Asiático, no Subcontinente Indiano e no Mundo Árabe, quanto no Extremo 

Oriente, onde a China passou a desempenhar um papel crescente. A Rússia, a despeito de seu 

esforço na produção do açúcar de beterraba, continuou sendo o principal destino das 

exportações brasileiras, respondendo pela aquisição de 17% do volume total. A Índia 

apresentou-se como outro grande destaque, comprando 10% do total. Seguiram-lhes, em 

termos de importância relativa, Irã (7%), China (6%), Argélia (6%), Indonésia (5%), Egito 

(5%), Arábia Saudita (5%), Bangladesh (4%) e Malásia (4%), entre outros. Entre os demais 

importadores de quantidades significativas em 2010 encontravam-se Venezuela (4%), Canadá 

(3%), Nigéria (3%), Reino Unido (2%), Estados Unidos (2%) e Coreia do Sul (1%). 
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Importante notar que, em seu conjunto, a UE também ampliou suas compras, respondendo 

pela aquisição de 5% do volume total de açúcar exportado pelo Brasil em 2010. 

Mapa 114: Brasil: destino das exportações de açúcar, em toneladas (média 2001-2010). 

 

A partir do cálculo do delta de variação verificado em cada país, feito pela 

comparação dos volumes importados em 2001 com os de 2010, nota-se que os países 

vinculados ao COMECON e, consequentemente, aos regimes socialistas europeus foram os 

que mais reduziram suas importações de açúcar brasileiro. Ainda assim, estes se mantêm 

como importantes compradores. São os casos da Romênia e da Bulgária, onde Moscou 

mantinha bases de refino do açúcar trazido de Cuba, e que, ao adentrarem à UE, tiveram de 

rever completamente seu parque açucareiro. São também os casos da Rússia e da Ucrânia, que 

investiram na reestruturação de suas lavouras beterrabeiras. Por outro lado, entre os maiores 

acréscimos estão diversos países do Extremo Oriente (China, Japão e Coreia do Sul), do 

Sudeste Asiático (Indonésia e Malásia), do Subcontinente Indiano (a Índia apresentou o maior 

delta de variação entre todos os países, e Bangladesh o sexto), do Mundo Árabe (Argélia, 

Egito, Arábia Saudita, Síria e Marrocos, entre outros) e do NAFTA (Canadá e Estados 

Unidos). Na América do Sul a Venezuela firmou-se como grande importadora do produto 

brasileiro. 
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Mapa 115: Brasil: destino das exportações de açúcar, em toneladas (delta 2001-2010). 

 

Feita a divisão do delta entre os continentes,
537

 percebe-se que as exportações do 

país triplicaram no período, saltando de 7,1 milhões de toneladas, em 2001, para 20,9 

milhões, em 2010, sendo o continente asiático o principal responsável por tal aumento 

(SECEX). Em seguida, o continente africano foi o segundo que mais ampliou sua demanda 

pelo produto brasileiro. O conjunto, de países americanos e europeus também ampliaram suas 

compras na década, porém em intensidade bastante inferior às verificadas na Ásia e na África. 

Dessa forma, pode-se afirmar que o aumento da produção de açúcar no Brasil não se voltou a 

atender os países “desenvolvidos”, mas sobretudo os “em desenvolvimento”. 

                                                           
537

 
 

A Rússia, devido às suas condições peculiares, não foi enquadrada em nenhum continente, constituindo-se, 

assim, uma categoria à parte de análise. 
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Gráfico 98: Brasil: exportação de açúcar por destino, por continentes, em toneladas 

(2001, média 2001-2010 e 2010). 

 

Fonte: SECEX. Elaboração: Mateus de Almeida Prado Sampaio 

Durante a década de 2000, a produção nacional de açúcar mais do que duplicou 

(aumento de 102%) e as exportações tornaram-se duas vezes e meia maiores ao término do 

período. O ano de 2010 fez com que o Brasil encerrasse a década em pleno apogeu de 

produção e de exportação, quando estas atingiram o nível mais alto verificado em toda a sua 

história. O país consolidou-se como um produtor especializado no fornecimento volumoso e 

barato da mercadoria ao mercado mundial. Ao findar a década, 73,5% de sua produção eram 

destinados ao consumo externo. Esse elevado índice atesta para a renovada posição assumida 

pelo país, em que se investe intensamente na produção extrovertida de açúcar. 
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Tabela 44: Brasil: produção e exportação de açúcar, em milhões de toneladas  

(2001-2010). 

 

 

A especialização produtiva do país permitiu que este assumisse a condição de 

principal exportador mundial de açúcar, em detrimento de praticamente todos os demais habituais 

fornecedores dessa mercadoria. Ao longo da década, o Brasil dobrou sua fatia de mercado, 

passando de uma participação de 31,4% sobre o total, verificada em 2001, para responder, já em 

2010, por 62,4% do volume açucareiro comercializado no mercado mundial naquele ano. O 

açúcar produzido na MRCCSB tem desencadeado efeitos negativos em diversas outras regiões do 

mundo também são especializadas na produção e exportação dessa mercadoria. 
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Tabela 45: Brasil: exportação de açúcar “Centrifugado Bruto”, em milhões de toneladas 

e em % sobre o total mundial (2001-2010). 

 

Os principais portos de embarque de açúcar em 2010, de acordo com dados da 

SECEX, foram Santos (respondendo por 69% das exportações), Paranaguá (20%), 

Jaraguá/Maceió (8%) e Suape/Recife (3%). Analisando a procedência da mercadoria 

exportada nesse ano, percebe-se a grande importância da MRCCSB, uma vez que São Paulo 

(62% do total), Paraná (12%) e Minas Gerais (10%) foram as três principais áreas de origem. 

Mato Grosso do Sul (4%) ocupou a quinta colocação, ficando atrás de Alagoas (8%); e Goiás 

(2%) ficou com o sétimo posto, atrás de Pernambuco (3%). Como se nota pelo Gráfico 99, a 

liberalização do setor sucroenergético nacional, promovida após o fim do IAA, possibilitou a 

ascensão de Estados como Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás à condição de 

exportadores de açúcar. 
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Gráfico 99: Brasil: exportação de açúcar por procedência da mercadoria, em milhões de 

toneladas (1996-2010). 

 

Durante o quinquênio de 1991-1995, apenas um “país”
538

 comprou etanol do 

Brasil, e 131 compraram açúcar. No quinquênio seguinte, 1996-2000, aumentaram os 

compradores dos produtores sucroalcooleiros nacionais, tendo 37 países adquirido etanol 

brasileiro e 159, açúcar. No período referente a 2001-2005 ocorreu um novo aumento: 61 

países compraram etanol e 173, açúcar. Por fim, no último quinquênio, 2006-2010, foram 71 

países compradores de etanol e 190 de açúcar. 
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Levantamento feito de acordo com a listagem proposta pela ISO 3166, da International Organization for 

Standardization, que difere bastante da ONU. Pela padronização ISO, existem 246 “países” (dentre os quais 

podemos citar o Vaticano, Kosovo, Taiwan, Hong Kong, Porto Rico, Groelândia, entre outros). Já pela 

relação da ONU o número cai para 193. 
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Gráfico 100: Brasil: comércio externo do setor sucroalcooleiro, por quinquênios  

(1991-2010). 

 

Em 2010, o Brasil exportou, mensalmente, o equivalente a mais de US$ 1 bilhão 

em açúcar e US$ 100 milhões em etanol, fazendo com que as vendas do setor ao estrangeiro 

superassem, naquele ano, os US$ 13 bilhões (SECEX). 

12.5.5 Os dois governos de Lula da Silva (2003-2011) 

Os usineiros de cana, que há dez anos eram tidos como se fossem os 

bandidos do agronegócio neste país, estão virando heróis nacionais e 

mundiais, porque todo mundo está de olho no álcool. E por quê? Porque 

têm políticas sérias. E têm políticas sérias porque quando a gente quer 

ganhar o mercado externo, nós temos que ser mais sérios, porque nós temos 

que garantir para eles o atendimento ao suprimento. 

(Lula, discurso proferido em Mineiros, Estado de Goiás, em 20 de março de 

2007).
539

 

Os anos em que duraram os dois mandatos do ex-presidente Lula da Silva, 

transcorridos entre 2003 e 2011, marcaram profundas transformações ocorridas no setor 

sucroenergético nacional e, pode-se dizer, sedimentaram territorialmente a MRCCSB. Para se 
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Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u90477.shtml>. Acesso em: 13 maio 2013. 
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ter uma ideia do grau dessa mudança, basta citar que, durante os oito anos de sua gestão 

(safras 2002/2003 a 2010/2011), o setor dobrou de tamanho. A produção nacional de cana 

aumentou 97% (passou de 316 para 624 milhões de toneladas); a de açúcar, 70% (de 22,4 

para 38,1 milhões de toneladas), e a de etanol, 121% (passando de 12,5 para 27,6 bilhões de 

litros), segundo os dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

Em outras palavras, significa dizer que, em menos de uma década, a produção canavieira do 

país aumentou na mesma proporção que o fizera anteriormente em quase meio milênio de 

colonização. Ou, para ser mais preciso, em oito anos (2003-2011) a produção brasileira de 

cana-de-açúcar se expandiu na mesma razão que o fizera antes em 470 anos (1532-2002). 

Após um período de duas décadas (1985-2005) em que praticamente não houve fundação de 

usinas no país, inaugura-se nova fase expansionista no setor, em que surgem diversas novas 

usinas, maiores e tecnologicamente renovadas. 

O brutal aumento verificado então no setor canavieiro pode ser explicado pelo 

aumento da produtividade agroindustrial do setor das empresas já instaladas, assim como 

pelos elevados investimentos nacionais e externos verificados no período, que deram origem a 

uma nova geração de usinas no país. Nesse sentido, é indispensável avaliar o papel 

desempenhado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no 

financiamento da modernização e expansão do setor sucroenergético nacional durante os 

Anos Lula. 

12.5.5.1 A ação do BNDES em prol da consolidação da MRCCSB 

Durante o período de governo de Lula da Silva o BNDES teve forte participação 

na expansão da atividade canavieira no país, sobretudo após o ano de 2007. O banco orientou 

seu fomento ao setor por meio de apoios conferidos a implantação e/ou ampliação da 

capacidade produtiva dos grupos usineiros, estímulo financeiro ao cultivo de cana-de-açúcar, 

instalação de centrais de cogeração elétrica a partir da biomassa e financiamento de projetos 

de infraestrutura e logística. Em diversos momentos as informações e os dados divulgados 

pelo site oficial da instituição na internet mostraram-se ambíguos ou mesmo contraditórios 

entre si, mas pode-se extrair a partir de sua leitura uma série de elementos relevantes à 

compreensão de sua atuação junto ao setor sucroenergético. 
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No início do governo Lula os investimentos eram mais “modestos”, porém já 

crescentes. Assim, “em 2004 foram liberados R$ 604 milhões, em 2005 R$ 1 bilhão, em 2006 

R$ 1,9 bilhão e, até outubro de 2007, o Banco desembolsou R$ 2,9 bilhões para o setor. Com 

isso, as liberações atingiram R$ 6,4 bilhões, incluindo operações diretas e indiretas”.
540

 A 

mesma publicação afirma que, “entre 2004 e 2008, a carteira do setor de biocombustíveis, 

composta por todas as linhas de apoio conferidas ao setor pelo BNDES, somava 

financiamentos de R$ 19,7 bilhões. Desse total, R$ 15,4 bilhões correspondiam a projetos 

para a produção de açúcar e álcool, R$ 2,3 bilhões para a cogeração, R$ 1,8 bilhão para o 

cultivo da cana e R$ 142,5 milhões para pesquisa e desenvolvimento no setor”. 

Em setembro de 2007, o BNDES criou uma unidade específica para tratar dos 

assuntos relacionados ao complexo sucroenergético, o Departamento de Biocombustíveis 

(DEBIO), e a partir dessa data os incentivos financeiros ao setor cresceram substancialmente. 

Os motivos e as justificativas apontadas para a criação do DEBIO eram atribuídas à 

importância estratégica assumida pelo etanol ante o novo panorama energético mundial, em 

que se passava a valorizar mais as fontes renováveis e menos poluentes à camada atmosférica. 

Segundo publicações feitas pela própria instituição,
541

 

O BNDES prevê a continuidade do crescimento da demanda de etanol nos 

próximos anos, puxada, sobretudo, pela venda de carros da tecnologia flex 

fuel. Atualmente, apenas cerca de 25% da frota nacional é de carros 

bicombustível, sendo que a venda de novos veículos nessa tecnologia 

supera 90%. A decisão recente da Environmental Protection Agency 

(Agência de Proteção Ambiental), dos Estados Unidos, que qualificou o 

etanol de cana como biocombustível avançado, já que este reduz em mais 

de 60% as emissões de carbono, ampliou o potencial da demanda externa 

pelo etanol brasileiro. Essa decisão deverá gerar um mercado adicional da 

ordem de 6 bilhões de litros em 2015 para o etanol de cana. 

Nesse contexto, o BNDES reafirma seu compromisso com a manutenção do 

apoio à cadeia produtiva do etanol, desde que suportado pelas melhores 

práticas socioambientais e de governança corporativa. O Banco possui 

ainda diversas iniciativas que visam o apoio a inovações tecnológicas no 

setor, na busca de ganhos de produtividade que ampliem ainda mais as 

vantagens do etanol brasileiro. 
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Carteira do BNDES para setor de açúcar e álcool já soma R$ 19,7 bilhões. Disponível em: 

<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/Noticias/2007/2007

1203_not271_07.html>. Acesso em: 13 maio 2013. 
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BNDES divulga comunicado sobre consolidação no setor de etanol. Disponível em: 

<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/Noticias/2010/instit

ucional/20100219_BrencoETH.html>. Acesso em: 13 maio 2013. 
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Como se percebe pela análise dos Informes Setoriais publicados pelo BNDES, o 

discurso oficialmente adotado pelo banco era o de que este estava apoiando a consolidação no 

país de uma fonte energética renovável, mais limpa, social e ambientalmente correta. Esta 

traria assim grandes vantagens econômicas ao país, além de mais empregos no campo e na 

atividade industrial. Segundo os cálculos apresentados, estimava-se que a geração de 

“empregos diretos” seria “da ordem de quatro ocupações para cada milhão de reais investido”, 

já que os R$ 19,7 bilhões a serem aplicados no setor renderiam “77.900 empregos diretos, 

sendo 13.670 nas áreas administrativa e industrial e o restante no campo” (MILANEZ, 

BARROS e FAVERET FILHO, 2008, p. 25). 

 Em certos aspectos, como o da diminuição da dependência externa de petróleo, 

a proposta estabelecida pelo DEBIO guardava fortes vínculos de identidade com o defendido 

pelo PNA 30 anos antes. Nesse sentido, seu aspecto mais inovador foi o de inserir a temática 

ambiental em sua argumentação, prevendo-se fomentar o combate ao efeito estufa e ao 

aquecimento global, tirando dessas situações de crise ambiental algumas vantagens 

financeiras ao país. Segundo uma nota à imprensa publicada pelo BNDES,
542

 

Diversos países começam a pensar uma nova matriz energética, mais limpa 

e renovável, em função dos vários fatores, como a escalada do preço do 

petróleo, os conflitos existentes nas principais áreas produtoras e a 

perspectiva de escassez do produto ainda neste século. Tudo isso aliado à 

necessidade de se estabelecer programas que visem à redução de emissões 

dos gases que contribuem para o efeito estufa.  

O Brasil se destaca no cenário internacional por acumular experiência de 

mais de 30 anos de uso do bioetanol como fonte alternativa de combustível 

limpo, detendo características que lhe asseguram vantagens competitivas 

sobre os demais países produtores. Tal fato resulta numa oportunidade para 

se firmar como grande fornecedor de energia renovável para o mercado 

doméstico e internacional. 

A importância dada ao setor sucroalcooleiro é reflexo da confiança do 

BNDES nos fundamentos que norteiam a expansão de médio e longo prazo 

do setor [...] o etanol produzido a partir da cana é reconhecidamente mais 

competitivo do que aquele produzido a partir de outras matérias-primas; e, 

principalmente, a necessidade de reduzir emissões de CO2 tornará 

                                                           
542  

BNDES aprova apoio financeiro de R$ 1,2 bilhão à Brenco. Disponível em: <http://www.bndes. 

gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/Noticias/2008/20080813_not130_08.ht

ml>. BNDES aprova cinco novas usinas de álcool no valor de R$ 1,8 bilhão. Disponível em: 

<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/Noticias/2008/2008

1204_not220_08.html>. Acesso em: 13 maio 2013. 
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fundamental a adoção cada vez maior, por outros países da obrigatoriedade 

da mistura do etanol à gasolina, tal como já ocorre no Brasil.  

Segundo Milanez, Barros e Faveret Filho (2008), entre 2004 e 2008 o BNDES 

aprovou, em sua carteira de investimentos, 111 projetos relacionados ao complexo canavieiro, 

vinculados a 58 grupos empresariais. Dentre esses projetos, destacavam-se 52 vinculados à 

criação de novas unidades industriais, cuja capacidade de moagem prevista resultaria num 

acréscimo de 129 milhões de toneladas de cana às 495 já existentes no país – ou seja, somente 

os projetos financiados pelo BNDES imprimiriam uma ampliação de 26% sobre a capacidade 

instalada do parque agroindustrial canavieiro. Essa expansão envolveria a necessidade de 

formar 1,45 milhão de hectares com canaviais novos, e traria consigo um potencial de 

cogeração de energia excedente da ordem de 2.280 MW – como comparação, citam os autores 

que a capacidade instalada da Usina Jirau, em construção no Rio Madeira, será de 3.300 MW, 

o que evidenciava o nítido caráter estratégico por trás de tais investimentos. Os projetos 

aprovados pautavam-se em princípios associados a governança corporativa, responsabilidade 

socioambiental e emprego de modernas tecnologias agrícolas, como o plantio e a colheita 

totalmente mecanizados. 

Segundo Pitta e Mendonça (2010, p. 8), “durante o governo Lula, o financiamento 

[do BNDES] para a indústria da cana chegou a R$28,2 bilhoes”. Diante disso, pode-se afirmar 

que os investimentos realizados pelo BNDES entre 2003 e 2011 imprimiram o marco inicial 

de uma nova era para a canavicultura nacional, sendo a MRCCSB a área eleita para a 

transmutação do setor, que se consolidou enquanto atividade eminentemente moderna e 

globalizada (o que, evidentemente, não a priva de uma série de contradições internas). Assim, 

sobretudo a partir de 2008, a atuação do DEBIO fez com que o BNDES se tornasse o 

principal motor da implementação da MRCCSB. 

 Conforme mencionado, em certas ocasiões os dados fornecidos pelo BNDES 

em suas publicações apresentam-se conflituosos, o que dificultou a determinação exata do 

valor financiado às empresas sucroenergéticas. Como três publicações do BNDES indicavam 

valores diferentes para o montante anualmente investido, foram solicitados, por meio da Lei 



 

731 
 

de Acesso à Informação,
543

 os dados exatos referentes aos financiamentos feitos pelo banco 

ao setor sucroenergético, particularizados no que se referiam ao valor envolvido (R$), à 

empresa beneficiada, ao local a ser feito o investimento e à finalidade principal do 

financiamento. Para o período compreendido entre os anos de 2008 e 2012 essas informações 

foram disponibilizadas, entretanto, para os dados anteriores a esse período, nos foi respondido 

oficialmente que “o BNDES está impedido de divulgar informações referentes 

aos desembolsos realizados, discriminados por empresa, em razão do sigilo bancário a que 

está obrigado, por força do artigo 1.º da Lei Complementar 105, de 10.01.2001, combinado 

com o artigo 22 da Lei 12.527, de 18.11.2011, e com o artigo 6.º, inciso I, do Decreto 7.724, 

de 16.05.2012”. Desse modo, os valores anualmente investidos pelo banco no setor 

permaneceram imprecisos, mas pode-se afirmar que, a partir de 2004, estes foram crescentes 

até 2008, recuando um pouco em 2009 para atingirem seu ápice em 2010, declinando 

bruscamente já em 2011. As várias fontes discrepantes do próprio BNDES apontam para os 

seguintes valores: 
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Pleiteou-se, por meio da Lei 12.537 (2011), conhecida como Lei de Acesso à Informação, o acesso 

pormenorizado ao conjunto de financiamentos realizados pelo banco ao setor. 
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Gráfico 101: BNDES: dados conflitantes acerca dos investimentos feitos no setor 

sucroenergético, em bilhões de R$ (2003-2011). 

 

 

Os dados pormenorizados referentes ao período 2008-2011, condizentes, portanto, 

com o segundo mandado do Presidente Lula, evidenciam que 98,6% dos investimentos feitos 

no setor sucroenergético nacional realizaram-se dentro da MRCCSB, 1% no Estado do Mato 

Grosso (na tríplice fronteira com Goiás e Mato Grosso do Sul) e 0,4% no Rio Grande do 

Norte. Analisando o Mapa 117 pode-se notar a grande concentração dos aportes realizados 

pelo DEBIO no Sudoeste de Goiás (no eixo que liga Quirinópolis a Mineiros, passando por 

Jataí). Também se percebe que grandes montantes foram direcionados ao Vale do Ivinhema, 

no Mato Grosso do Sul, tendo como centralidade regional o município de Dourados; assim 

como ao Pontal do Paranapanema, no extremo Oeste Paulista, na sub-região de Presidente 

Prudente. De modo mais disperso, grandes financiamentos foram realizados nas sub-regiões 
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de Ribeirão Preto, Piracicaba, Araçatuba e São José do Rio Preto. Assim, constata-se que os 

investimentos nas empresas paulistas distribui-se de modo mais homogêneo entre as diversas 

zonas, ao passo que em Goiás e no Mato Grosso do Sul estes se deram de modo 

espacialmente concentrado, dando origem a dois grandes e novos polos canavicultores, em 

áreas em que até então não existia praticamente nenhuma tradição canavicultora:  Sudoeste de 

Goiás e Vale do Ivinhema. Essas novas áreas caracterizam-se, portanto, como importantes 

Zonas de Advento Canavieiro. 

Mapa 116: BNDES: investimentos no setor sucroenergético, por município, em R$  

(2008-2011). 
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Desse modo, o mapa obtido a partir dos dados fornecidos por meio da Lei de 

Acesso à Informação corrobora as publicações feitas pelo BNDES, em que é analisada a 

distribuição regional de seus investimentos. Segundo a instituição,
544

 

No que se refere à distribuição geográfica, os projetos aprovados pelo 

BNDES têm se concentrado na região Centro-Oeste e no oeste dos estados 

de Minas Gerais e São Paulo [...] 

Os investimentos de maior porte do setor sucroalcooleiro, ou seja, acima de 

R$ 300 milhões, estão concentrados no sul do Mato Grosso do Sul e no sul 

de Goiás, bem como no extremo oeste de Minas Gerais. Tal comportamento 

decorre do fato de que esses investimentos maiores, em geral do tipo 

greenfield, tendem a se localizar em regiões com custos de produção 

menores, sobretudo em razão do menor custo de arrendamento de terras 

[assim] os projetos de novas usinas concentram-se em Minas Gerais, Mato 

Grosso do Sul e Goiás, estados que compõem a fronteira da expansão do 

setor.  

Já os investimentos menores, com frequência destinados à ampliação de 

usinas existentes, concentram-se em regiões com significativo parque 

industrial instalado, cujo exemplo principal é São Paulo. Em São Paulo, em 

função das restrições de área agricultável e do consequente encarecimento 

da terra, os projetos greenfield são de menor monta e, em geral, localizam-

se na região oeste paulista, em áreas tradicionalmente mais especializadas 

na pecuária [...] Em relação à cogeração, a análise de distribuição regional 

dos projetos evidencia uma significativa concentração no Estado de São 

Paulo. Isso ocorre em função do amplo parque instalado de usinas e da 

densidade da malha de transmissão. 

Distinguindo-se os investimentos realizados entre as diversas Unidades da 

Federação, tem-se que o principal beneficiário no período compreendido entre 2008 e 2012 

foi o Estado de São Paulo (45% do total), seguido de Goiás (20%) e Mato Grosso do Sul 

(12%). 
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BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 28, p. 3-36, set. 2008 e Carteira do BNDES para setor de açúcar e 

álcool já soma R$ 19,7 bilhões. Disponível em: 

<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/Noticias/2007/2007

1203_not271_07.html>. Acesso em: 13 maio 2013. 
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Gráfico 102: BNDES: financiamentos feitos para o setor sucroenergético, por Unidade 

da Federação, em % (2008-2012). 

 

Já a partir de uma distinção dos investimentos feita entre as principais empresas 

beneficiadas entre 2008 e 2012, percebe-se que a grande favorecida por esse processo foi a 

Odebrecht Agroindustrial, empresa constituída em 2013, quatro anos após a incorporação da 

Brenco (Brazilian Renewable Energy Company) pela ETH. Apenas essa empresa recebeu 5,7 

bilhões de reais do BNDES, o equivalente a uma terça parte do total investido. Na segunda 

colocação, a Raízen, criada em 2011 pela incorporação da Cosan pela Shell, recebeu 1,97 

bilhão de reais. Seguem-lhes São Martinho (890 milhões), Guarani (770 milhões), Noble 

Group (515 milhões), São Fernando (505 milhões), Renuka (485 milhões) e São João/Cargill 

(455 milhões). Não foi possível identificar quais foram os grupos usineiros que mais se 

beneficiaram de investimentos do BNDES realizados antes de 2008, mas temos motivos para 

supor que constariam na lista também os grupos Bunge, Louis Dreyfus e British Petroleum, 

que à época compraram empresas nacionais que se encontravam altamente endividadas em 

função de altos empréstimos contraídos. 
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Gráfico 103: BNDES: financiamentos feitos para o setor sucroenergético, por empresas, 

em % (2008-2012). 

 

Ainda de acordo com informações divulgadas pelo banco em sua página da 

internet, referentes ao ano de 2010, 

(...) o BNDES é o maior agente de financiamento a projetos de investimento 

na expansão do etanol brasileiro. O Banco e seus agentes financeiros 

contam com uma carteira de R$ 30 bilhões em financiamentos ao setor, com 

projetos voltados à produção de açúcar e álcool e geração de energia. São 

mais de cem operações diretas realizadas pelo BNDES e milhares de 

operações indiretas para empresas de todos os portes.
545

 

Em 2012, já sob a influência do primeiro ano de mandato da Presidente Dilma 

Rousseff, o BNDES reduziu substancialmente os aportes feitos para a expansão do setor 

sucroenergético. Por outro lado, ela criou uma linha de crédito especialmente dedicada à 

modernização do campo, à renovação dos canaviais existentes e à implantação de novas áreas 
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BNDES divulga comunicado sobre consolidação no setor de etanol. Disponível em: 

<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/Noticias/2010/instit

ucional/20100219_BrencoETH.html>. Acesso em: 13 maio 2013. 
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canavicultoras; o PRORENOVA, com orçamento de R$ 4 bilhões. Assim, conforme divulgou 

o banco,
546

 

o BNDES criou um novo programa para incentivar a produção de cana-de-

açúcar por meio de financiamentos à renovação dos canaviais antigos e à 

ampliação da área plantada [...] O BNDES Prorenova tem orçamento de R$ 

4 bilhões, e seu lançamento estimula a renovação e ampliação dos 

canaviais, condição fundamental para aumentar a produtividade da lavoura 

brasileira de cana-de-açúcar e, assim, reduzir a ociosidade industrial da 

produção de açúcar e etanol [...] O programa tem vigência até 31 de 

dezembro deste ano [2012], e espera-se que os recursos possam financiar a 

renovação e/ou ampliação de mais de 1 milhão de hectares de cana-de-

açúcar. 

Também investiu o banco na melhoria da infraestrutura territorial em apoio ao 

setor sucroenergético, tendo que ser destacado o empréstimo de R$ 1,7 bilhão feito à empresa 

Logum Logística.
547

 Tal recurso foi destinado à implantação de um duto de 1.330 km de 

extensão, criado para baratear e otimizar o transporte de etanol, assim como para a instalação 

de centros coletores do produto. Quando finalizada, a obra, que faz parte do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC), terá capacidade de transporte de 20,8 bilhões de litros de 

etanol por ano, e contará com 10 terminais de armazenamento de etanol. O sistema ligará as 

principais regiões produtoras de etanol (São Paulo, Goiás, Triângulo Mineiro, Sudeste de 

Mato Grosso do Sul e Norte do Paraná) aos centros consumidores da Grande São Paulo e do 

Rio de Janeiro, bem como aos terminais marítimos de Ilha D’Água (RJ) e Caraguatatuba (SP), 

para exportação e/ou cabotagem do etanol para os demais centros consumidores do país. O 

referido empréstimo financiará somente a primeira etapa do projeto, que abrange os trechos 

de Paulínia a Ribeirão Preto, Ribeirão Preto a Uberaba e Anhembi a Paulínia; além dos 

terminais de Ribeirão Preto, Uberaba, Anhembi e Araçatuba. 
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BNDES Prorenova apoia com R$ 4 bi renovação e implantação de canaviais. Disponível em: 

<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/Noticias/2012/ener

gia/20120111_prorenova.html>. Acesso em: 13 maio 2013. 

 
547  

BNDES aprova empréstimo-ponte de R$ 1,7 bi para logística de transporte de etanol. Disponível em: 

<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/Noticias/2011/logis

tica/20110929_logum.html>. Acesso em: 13 maio 2013. 
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12.5.6 O interesse de trading companies e empresas petroleiras multinacionais pelo setor 

sucroenergético brasileiro 

Diante do processo de liberalização do mercado açucareiro e bioenergético 

nacional, o complexo canavieiro passou a atrair o interesse de investidores externos, que 

visualizavam no Brasil a possibilidade de conseguirem bons retornos financeiros (foi o caso 

principalmente das trading companies, interessadas em açúcar) ou uma base sólida para o 

fornecimento de que tinham necessidade (o caso das empresas petroleiras, interessadas em 

etanol). Ambas apostaram no agrohidronegócio sucroenergético globalizado brasileiro. 

Assim, a década de 2000 foi um período de intenso processo de concentração produtiva e de 

internacionalização para o setor, processando-se diversas compras de empresas nacionais por 

grupos estrangeiros. Adentraram nesse mercado, por exemplo, as empresas norte-americanas 

Bunge e Cargill, a argentina Adecoagro, a colombiana Manuelita, a guatemalteca Pantaleón, 

as francesas Tereos e Louis Dreyfus, as inglesas British Petroleum e Shell, a suíça Glencore, a 

norueguesa UMOE e as asiáticas Mitsui, Itochu e Sojitz (do Japão), o Noble Group (de Hong 

Kong), a Olam (de Singapura) e a Shree Renuka (da Índia), dentre outras. 

Entre as empresas brasileiras, adentraram o mercado sucroenergético gigantes tais 

como a Petrobras e a Odebrecht (esta amplamente apoiada pelo BNDES), que se somaram aos 

tradicionais grupos usineiros São Martinho, Santa Terezinha, Alto Alegre, Coruripe, Pedra, 

Zilor, GVO, Vale do Verdão, Colorado, Aralco, Colombo e Cocal, apenas para mencionar 

alguns dos maiores. Outro destaque foi a conversão da Copersucar em Sociedade Anônima, 

ocorrida no ano de 2007. Com esta operação as usinas que anteriormente eram cooperadas, 

tornaram-se acionistas da nova empresa, alterando seu perfil mercadológico. Em outubro de 

2014, a empresa firmou uma joint-venture com a norte-americana Cargill, dando origem à 

empresa Alvean, que inicia suas operações já como líder mundial na produção e 

comercialização de açúcar e etanol. 

Esse duplo processo de agigantamento dos grupos empresariais e 

internacionalização da propriedade das unidades industriais fez com que, na safra de 

2010/2011, dos cinco principais grupos em atuação no país, quatro contassem com capital de 

origem estrangeira. O enorme incremento de tamanho verificado nas empresas permite o 

estabelecimento de interessantes comparações com outras áreas canavieiras do mundo. Assim, 
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o grupo Alvean, por exemplo, pode moer em suas 43 usinas existentes na MRCCSB, um 

volume de cana maior do que a totalidade da produção da China, que é o terceiro país que 

mais produz essa gramínea no mundo. A Raízen, em suas 24 usinas instaladas na MRCCSB, 

mói mais cana que toda a produção conjunta do grupo dos Países Menos Desenvolvidos. 

Tabela 46: Brasil: comparação entre os 10 principais grupos do setor sucroenergético 

com outras áreas do mundo, em milhões de toneladas de cana (2012). 

 

Perante o processo de concentração produtiva e agigantamento dos grupos 

empresariais, hoje a figura do “usineiro”, outrora autoridade local de prestígio absoluto nos 

municípios em que atuava, está perdendo relevância; assim como ficaram para trás nas 

páginas da história as figuras do “senhor de engenho” e do “banguezeiro” nordestinos. 

Atualmente este “poder” está cada vez mais centralizado nas mãos dos CEO’s (chief executive 

officer), dos COO’s (chief operating officer) e dos CFO’s (chief financial officer) de cada 

uma das multinacionais, residindo estes nas grandes capitais (São Paulo, Paris, Londres, 

Bombaim, Minneapolis, etc).  Estes são os responsáveis últimos por exercer as funções de 

mando e controle na atividade sucroenergética nacional, definindo seus rumos e elaborando as 

estratégias competitivas para o maior sucesso de cada empreendimento. São pessoas, em 

geral, formadas nas melhores escolas de administração do mundo, com mestrados e 

doutorados, além de larga experiência no setor privado. Para esses novos líderes do complexo 

canavieiro brasileiro, ter uma ou duas usinas pouco interessa, o que vale, enquanto estratégia 
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territorial, é a criação de polos regionais de produção integrada, com a consumação de 

clusters de sinergia produtiva. Assim, empresas como as citadas na tabela anterior têm claras 

estratégias para promover a “territorialização do monopólio” e a “monopolização do 

território”, processos inerentes ao estabelecimento da “agricultura sob o capitalismo 

monopolista mundializado” (OLIVEIRA, 2012, p. 1). No setor sucroenergético, a 

consolidação das “Regiões Produtivas do Agronegócio” (ELIAS, 2013) ocorre, sobretudo, 

dentro do “Polígono do Agrohidronegócio” (THOMAZ JÚNIOR, 2009), e tem como sua base 

fundante a criação de zonas contíguas de forte domínio territorial. 

12.5.7 A territorialização das principais empresas sucroenergéticas na MRCCSB (2014) 

Partindo do princípio de que uma grande usina de açúcar e álcool pode, 

potencialmente, impactar todas as terras localizadas num raio de 50 quilômetros ao seu 

redor,
548

 elaboramos uma série de mapas que representam o “território” passível de estar sob 

influência direta de cada um dos principais grupos sucroenergéticos em atuação no país. 

Desse modo evidencia-se a formação de blocos territoriais de atuação preferencial que 

integram as estratégias de crescimento empresarial no setor. 

A Alvean, empresa formada em agosto de 2014, em decorrência do 

estabelecimento de uma joint-venture entre a paulista Copersucar e a norte-americana Cargill, 

é de longe o maior grupo sucroenergético em operação no país. A Copersucar, fundada em 

1959 sob o regime cooperativista,
549

 alterou seu estatuto em outubro de 2008, tornando-se 

uma empresa de capital fechado. O volume de açúcar comercializado pelo grupo equivale a 

cerca de 20% da produção nacional. A companhia tem exclusividade na vendagem do açúcar 

e do etanol produzidos pelas 43 usinas pertencentes aos 21 grupos acionistas da empresa, que 

se localizam nos Estados de São Paulo (36 unidades), Paraná (3), Minas Gerais (2) e Goiás 

(2). São acionistas os grupos Virgolino de Oliveira (com 4 usinas), Zilor (4), Pedra (4), Santa 

Adélia (3), Ipiranga (3), Clealco (3), Cocal (2), Batatais (2), Melhoramentos (2), Balbo (2), 

Furlan (2), UMOE (2), São José da Estiva (2), São Manoel (1), São Luiz (1), Ferrari (1), 
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Segundo a CONAB (2012), a “distância média percorrida pela cana do ponto de colheita até a indústria” 

foi, durante a safra de 2009/2010, de 25,7 km no Estado de São Paulo; 24,9 km em Minas Gerais e no Mato 

Grosso do Sul; 22,5 km no Paraná e 22,4 km em Goiás. 
549

 
 

É possível que a Revolução Cubana tenha influenciado na tomada da dicisão de se fundar a Cooperativa dos 

Produtores de Açúcar do Estado de São Paulo neste ano. 
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Uberaba (1), Santa Maria (1), Cerradão (1) e Santa Lúcia (1). Adicionalmente, a Alvean 

também comercializa, em regime não exclusivo, a produção de açúcar e etanol de cerca de 50 

outras unidades produtoras não sócias. Na safra de 2012/2013 a Copersucar produziu 7,8 

milhões de toneladas de açúcar, das quais 1,7 milhão foi vendido no mercado da América 

Latina (que inclui o Brasil) e 6,1 milhões foram exportados para os demais continentes.
550

 

Dessa forma, o volume que a Alvean (ainda à época Copersucar) colocou no mercado 

mundial naquele ano foi apenas um pouco inferior à exportação feita pela Tailândia (6,5 

milhões de toneladas), país que é o segundo principal exportador de açúcar do mundo. As 

usinas acionistas da empresa produziram ainda 4,5 bilhões de litros de etanol, em sua maioria 

vendidos no mercado doméstico. A territorialização da Alvean na MRCCSB dá-se conforme o 

Mapa 118. Em seguida (Mapas 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 e 126) veremos aspectos 

relacionados a territorialização das 11 principais empresas mundiais atualmente participando 

do setor sucroenergetico do Centro-Sul do Brasil.  
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Disponível em: <http://www.copersucar.com.br/atuacao.html>. Acesso em: 15 out. 2014. 
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Mapa 117: ALVEAN (COPERSUCAR): territorialização das usinas do grupo (2014). 
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Mapa 118: ALVEAN (COPERSUCAR): destino das exportações (2010). 

 

Fonte: Copersucar.
551

 

O segundo maior grupo produtor de açúcar e álcool no Brasil é a Raízen, empresa 

criada em 2011 a partir da joint-venture firmada entre a piracicabana Cosan e a anglo-

holandesa Shell.
552

 

Sua produção anual de açúcar é de 4 milhões de toneladas, ou seja, idêntica à 

quantidade produzida pela França. A empresa produz, ainda, 2 bilhões de litros de etanol por 

ano. Sua territorialização na MRCCSB tem fortes bases nos clusters de Piracicaba (usinas 

Costa Pinto, matriz do grupo, Rafard, Santa Helena, Bom Retiro e São Francisco), Jaú (da 

Barra, Diamante e Dois Córregos), Araraquara (Bonfim, Tamoio e da Serra), Assis (Tarumã, 

Maracaí, Paraguaçu e Ipaussu) e Araçatuba (Gasa, Benálcool, Destivale, Mundial e 

Univalem). Recentemente, foi promovida a expansão da empresa para os Estados de Goiás e 

Mato Grosso do Sul, por meio da fundação de duas usinas greenfields, as unidades Jataí e 

Caarapó. O grupo tem planos de instalar mais duas unidades processadoras de cana em solo 
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Disponível em: <http://www.mackenzie.com.br/fileadmin/Graduacao/CCSA/nucleos/02T_-

_Copersucar.pdf>. Acesso em: 15 out. 2014. 
552

 
 

Sobre a fusão, ver XAVIER, PITTA e MENDONÇA, 2011. 
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goiano, mas este projeto está temporariamente paralisado. De localização “isolada” (que não 

compõe um cluster regional), a empresa conta ainda com a usina Junqueira, localizada em 

Igarapava. Dessa forma, a empresa conta efetivamente com cinco clusters produtivos já 

implantados. 

Mapa 119: RAÍZEN: territorialização das usinas do grupo (2014). 

 



 

745 
 

Mapa 120 RAÍZEN: autorrepresentação com indicação de seus clusters (2013) 

 

A Odebrecht Agroindustrial é uma empresa proveninte de outros ramos industriais 

que no ano de 2007, com o amplo apoio financeiro recebido do BNDES, adentrou na 

atividade sucroenergética. Até 2010 a empresa chamava-se ETH; tendo ocorrido nesse ano a 

incorporação da Brenco,
553

 quando se alterou o nome da empresa para sua versão atual. Com 

sede na cidade de São Paulo, a empresa tem unidades agroindustriais em quatro Estados 

brasileiros: São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso (na tríplice fronteira com 

Goiás e Mato Grosso do Sul). Segundo informações contidas na página da internet da 

empresa, a Odebrecht
554

 

[...] opera por meio de polos produtivos para garantir maior sinergia entre as 

operações agrícolas e industriais. Dessa forma, divide suas atividades entre 

os Polos: 

                                                           
553

 
 

A Brenco (Brazilian Renewable Energy Company) foi criada em agosto de 2006, tendo como seus 

acionistas o ex-presidente da Petrobras, Henri Philippe Reichstul, e o ex-presidente do Banco Mundial, 

James Wolfensohn, entre outros. Após receberem um enorme financiamento do BNDES e não colocarem 

nenhuma de suas usinas projetadas em operação, venderam o negócio à Odebrecht. 
554

 
 

Disponível em: <http://www.odebrechtagroindustrial.com/sobre-eth/quem-somos#sthash.2dfIJkNe.dpuf>. 

Acesso em: 15 out. 2014. 
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São Paulo – com as Unidades Alcídia e Conquista do Pontal 

Araguaia – com as Unidades Morro Vermelho e Água Emendada 

Taquari – com as Unidades Alto Taquari e Costa Rica 

Santa Luzia – com a Unidade Santa Luzia 

Eldorado – com a Unidade Eldorado 

Goiás – com a Unidade Rio Claro 

Mapa 121: ODEBRECHT: proposta de criação de polos produtivos (2014). 

 

Fonte: Odebrecht. 

Sua meta é se tornar a maior produtora de bioetanol de cana do mundo, prevendo 

alcançar os 3 bilhões de litros já nas próximas safras. A fabricação anual de 700 mil toneladas 

de açúcar é totalmente destinada à exportação. No plano interncional, a Odebrecht 

Agroindustrial promoveu um fato histórico, marcando a reabertura da agricultura de Cuba 

para empresas multinacionais. Em novembro de 2012 a empresa firmou um contrato com o 

governo local por meio do qual arrendou a central açucareira “5 de Setembro” pelos próximo 

13 anos.
555

 A empresa possui ainda parceria numa usina de açúcar e alcool em Angola. 

                                                           
555  

Disponível em: <http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/11/121105_cuba_odebrecht.shtml>. 

Acesso em: 15 out. 2014.
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 Já a cooperativa de produtores de beterraba francesa Tereos adquiriu a usina 

Cruz Alta (então dona da marca de açúcar Guarani), localizada no interior de São Paulo, na 

zona de São José do Rio Preto, no ano de 2001. A partir de então investiu na aquisição e 

construção de outras seis unidades agroindustriais, todas na mesma região: usinas Andrade, 

São José, Severínia, Mandu, Tanabi e Vertente (esta última em parceria com o Grupo 

Humus). Em 2010, a Tereos Internacional firmou uma parceria estratégica com a Petrobras 

Biocombustível, aumentando os investimentos para o crescimento da Guarani. Tornou-se, 

assim, o terceiro maior grupo produtor de açúcar no país, que na safra 2013/2014 processou 

19,7 milhões de toneladas de cana, produzindo 1,6 milhão de toneladas de açúcar e 600 

milhões de litros de etanol.
556

 

Mapa 122: ODEBRECHT e GUARANI: territorialização das usinas dos grupos (2014). 
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Disponível em: <http://www.aguarani.com.br/institucional/>. Acesso em: 15 out. 2014. 
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A Louis Dreyfus Commodities adquiriu sua primeira usina de açúcar e alcool no 

Brasil no ano 2000, criando a LDC Bioenergia.
557

 Tratava-se da usina Cresciumal, localizada 

em Leme, interior do Estado de São Paulo. No ano seguinte comprou a usina Luciânia 

(atualmente chamada Lagoa da Prata), no município de Lagoa da Prata, Estado de Minas 

Gerais. Em 2003 comprou a usina São Carlos, localizada em Jaboticabal, região de Ribeirão 

Preto (esta usina foi desativada em 2012, sendo seus “ativos biológicos” - isto é, os canaviais 

- adquiridos pelo grupo São Martinho). Seu grande salto de produção teve início, entretanto, 

somente a partir de 2007, com a incorporação das usinas do grupo Tavares de Melo, 

localizadas nos Estados do Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul e Paraíba. No ano 

seguinte começa a construção de uma grande e moderna usina no município de Rio Brilhante, 

no Vale do Ivinhema. Finalmente, em 2009, incorpora o importante grupo Santelisa Vale, 

então o maior da região de Ribeirão Preto. Renomeado para Biosev, o grupo possui 

atualmente dois grandes clusters integrados de produção, um na zona de Ribeirão Preto, 

centrado entre Sertãozinho e Morro Agudo; e outro no Vale do Ivinhema, centrado em Rio 

Brilhante. 

 O grupo Santa Terezinha, por sua vez, é a maior companhia sucroenergética do 

Paraná. Sua origem remonta ao ano de 1961, quando os irmãos Meneguetti, pioneiros de 

origem paulista migrados para o distrito de Iguatemi, no recém-criado município de Maringá, 

transformaram um pequeno engenho de aguardente em uma fábrica de açúcar. A empresa 

cresceu com recursos do PNA durante as décadas de 1970 e 1980. A partir de então houve 

dois ciclos de expansão do grupo. O primeiro ocorreu entre 1987 e 1993, quando foram 

incorporadas as unidades de Paranacity (ex-Covapi, em 1987), Tapejara (ex-Cotal, em 1989) e 

Ivaté (ex-Copicar, em 1993), três destilarias implantadas durante período do Pró-Álcool por 

cooperativas agrícolas regionais no intuito de diversificarem sua produção, mas que não 

foram bem-sucedidas. O segundo ciclo de expansão iniciou-se em 2003, com a fundação de 

uma nova unidade no município de Terra Rica. Em 2006, o grupo Santa Terezinha adquire a 

destilaria Coanto, implantada pela Cocamar durante a segunda fase do PNA no município de 

São Tomé. Em 2008 arrenda as instalações industriais da Coocarol, localizada em Rondon, 

que também passa a fazer parte do grupo e no ano de 2009 assume, também por meio de 

arrendamento, as instalações industriais da Usina Usaciga, localizada em Cidade Gaúcha. Ao 

adquirir esta última empresa, o grupo assumiu também um projeto greenfield ainda não 
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Disponível em: <http://www.biosev.com/inter.php?id=60&ct=55>. Acesso em: 15 out. 2014. 
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concluído, a usina Rio Paraná, localizada em Eldorado, Estado do Mato Grosso do Sul. 

Finalmente, a Santa Terezinha adquiriu, em 2013, a Costa Bioenergia, de Umuarama, fazendo 

com que atualmente o grupo seja constituído por 10 unidades produtivas, todas localizadas no 

Norte Novo e no Norte Novíssimo paranaenses, além de uma nova unidade em processo de 

instalação no sul do Mato Grosso do Sul, quase na divisa com o Paraguai. Dessa forma, trata-

se de um dos maiores players do complexo canavieiro em operação no país, e cuja origem do 

capital é totalmente nacional. 

Mapa 123: BIOSEV e SANTA TEREZINHA: territorialização das usinas  

dos grupos (2014). 

 

Os grupos multinacionais Renuka (indiano), Bunge (norte-americano) e São 

Martinho (brasileiro) são outros importantes players na produção sucroenergética da 

MRCCSB. Os dois primeiros adentraram na atividade no Brasil na década de 2000, firmando 

seus respectivos clusters produtivos. A Renuka chegou ao país pelo Paraná, na zona de 
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Maringá (eminentemente sojeira), no Vale do Ivaí, onde atualmente desenvolve uma atividade 

canavieira secundária e relativamente modesta nas unidades São Pedro do Ivaí e Cambuí. 

Num segundo momento o grupo se estabeleu tambem na zona de Araçatuba, no Médio Vale 

do Tietê, onde concentra a maior parte de sua produção nas unidades Madhu (ex-Equipav, 

localizada em Promissão) e Revati (ex-Biopav, em Brejo Alegre). 

Assim como a Renuka, também a Bunge teve uma ascensão meteórica na 

atividade sucroenergética na MRCCSB. Assim como a empresa indiana, a norte-americana 

também optou por comprar grandes usinas recém montadas pertencentes a grupos altamente 

endividados: respectivamente Equipav e MoemaPar. Sua área de territorialização preferencial 

é o Vale do Rio Grande, abarcando terras paulistas (do Oeste Paulista) e mineiras (do 

Triângulo Mineiro). 

O outro caso retratado no Mapa 125 é o do grupo São Martinho. Originário dos 

anos 1930, representa o exemplo de expansão lenta, escalonada e segura. A partir da sub-

região de Piracicaba (usina Iracema, em Iracemápolis) ampliou suas atividades para a de 

Ribeirão Preto (usina São Martinho, em Pradópolis) no imediato pós 2ª Guerra Mundial 

(1948). Na década de 2000 obteve mais duas unidades agroindustriais, comprando uma 

empresa vizinha (usina Santa Cruz, em Américo Brasiliense, zona de Araraquara) e 

construindo uma greenfield em parceria com a Petrobras Biocombustíveis (usina Boa Vista, 

em Quirinópolis-GO, Sudeste Goiano). Cumpre notar ainda que a unidade São Martinho é a 

maior usina de açúcar e álcool atualmente em atividade no mundo, com moagem média de 8,5 

milhões de toneladas de cana por safra. 
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Mapa 124: RENUKA, BUNGE e SÃO MARTINHO: territorialização das usinas  

dos grupos (2014). 

 

Ainda em relação à territorialização seletiva por parte dos principais agentes 

atuantes no setor sucroenergético brasileiro, nota-se, por exemplo, a forte presença do Noble 

Group no noroeste paulista, na zona de São José do Rio Preto. Nota-se também a hegemonia 

do grupo Alto Alegre na zona de Presidente Prudente, onde suas empresas transpassam a 

fronteira estadual ocupando terras da margem paranaense do rio Paranapanema. 
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Mapa 125: NOBLE GROUP e ALTO ALEGRE: territorialização das usinas  

dos grupos (2014). 

 

A análise da territorialização de grupos um pouco menores - mas igualmente 

integrantes dos circuitos modernos do Mercado Mundial do Açúcar (MMA) - tais como o 

Santa Adélia, o Tonon (ex-Santa Cândida) e o Colombo, por exemplo, corrobora a hipótese de 

que para as empresas originárias das zonas açucareiras mais tradicionais do Estado de São 

Paulo, uma estratégia para o crescimento é a construção de novas unidades agroindustriais 

(greenfields) no Oeste Paulista ou em outros Estados da MRCCSB. Tal fenômeno decorre do 

fato de possuírem tais zonas tradicionais reduzida parcela de terras disponíveis à ampliação 

das lavouras, elevada competição intrasetorial pela aquisição da matéria-prima e consequente 

encarecimento dos valores de compra de cana e arrendamento de terras. Diante disso, os três 

grupos supracitados, cujas usinas matrizes se localizam, respectivamente, em Jaboticabal 

(Usina Santa Adélia, fundada em 1944), Bocaina (Usina Santa Cândida, erguida em 1979 a 

partir de um engenho de aguardente existente desde a década de 1960) e Ariranha (Usina 
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Colombo, também de 1979 e criada a partir de um engenho de aguardente existente desde a 

década de 1940), decidem na década de 2000 fundar usinas filiais em outras sub-regiões 

canavieiras. Assim, a Santa Adélia partiu para o Oeste Paulista, zona de Araçatuba, onde 

construíu a usina Interlagos, em Pereira Barreto, e comprou a Pioneiros, em Sud Mennucci. Já 

a Tonon iniciou a construção de uma usina greenfield, grande e moderna, localizada no 

município de Maracajú, no alto vale rio do Ivinhema, em terras de altíssima qualidade mas 

clima frio no inverno. Além disso, a empresa adquiriu uma terceira unidade agroindustrial em 

2013, esta localizada em Brotas, a menos de 50 quilômetros de sua matriz. Investiu, desse 

modo, na geração de maior sinergia produtiva. O grupo Colombo, importante produtor de 

açúcar para o mercado varejista regional (açúcares Caravelas, Colombo e Colonial), assim 

como o Santa Adélia, também optou por estabelecer suas unidades subsidiárias no Oeste 

Paulista, na zona de São José do Rio Preto, proximidades do rio Grande (Divisa SP-MG). 

Com esses três exemplos selecionados, entre outros muitos possíveis, ilustra-se como a 

saturação e/ou a intensificação da atividade canavieira nas Zonas Tradicionais Paulistas 

(aquelas surgidas antes do PNA) têm contribuído para o advento de novas regiões 

sucroenergéticas dentro da MRCCSB. 
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Mapa 126: SANTA ADÉLIA, TONON e COLOMBO: territorialização  

das usinas dos grupos (2014). 

 

A observação da espacialização da atividade produtiva dos grupos Clealco, Santa 

Isabel e Cocal, assim como um conhecimento básico de suas respectivas histórias, serve para 

ilustrar como a década de 2000 foi tão oportuna à instalação de novas unidades 

agroindustriais quanto foram as de 1970 e 1980, no auge do PNA. Ilustram, ainda, como se 

tornou estratégico para empresas surgidas como destilarias durante o Pró-Álcool, criarem 

segundas unidades de processamento. Tão importante quanto sua conversão em fábricas 

múltiplas de álcool e de açúcar na década de 1990 foi a criação, durante os anos 2000, de 

pontos firmes para a territorializacao regional de sua produção, o que se deu pela inauguração 

de uma unidade filial localizada próxima à unidade matriz. Com isso fortaleceram sua 

presença ante os proprietários rurais e firmaram resistência contra a entrada de grupos 

empresariais maiores em seus territórios de atuação preferencial. 
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  Conforme relata sua página na internet, a fundação da Clealco se deu,
558

 

[...] atendendo ao apelo do Governo Brasileiro, [quando] políticos, 

pecuaristas e agricultores apostaram na nova atividade de geração de 

energia renovável na região de Clementina [SP, próximo à Araçatuba]. Eles 

formaram uma associação para reunir terras para o plantio de dois mil 

alqueires e viabilizar a construção de uma usina. No dia 5 de dezembro de 

1980, reuniram-se os acionistas em assembleia-geral, constituindo 

formalmente a empresa. Em 11 de janeiro de 1981, foi aprovado o Projeto 

pelo CENAL (Conselho Nacional do Álcool). Logo depois, começaram as 

obras da destilaria. A moagem da primeira safra ocorreu em 1983 [...] 

Para expandir a atuação geográfica da Clealco, eles decidiram viabilizar a 

nova unidade. Antes da implantação, o grupo fez diversas pesquisas na 

região, buscando terrenos com solos adequados para o cultivo da cana-de-

açúcar. O acesso tanto à logística da empresa, quanto à de seus clientes e 

fornecedores, também foi levado em consideração. Assim optaram pelo 

município de Queiroz, que fica numa região de fácil acesso às principais 

rodovias do país. As obras da nova unidade começaram em março de 2003. 

No segundo semestre de 2006, a usina entrou em operação. 

Quanto à Cocal, a história não difere muito, trata-se de
559

 

[...] uma empresa 100% nacional, fundada em 1980 na cidade de Paraguaçu 

Paulista [próxima à Presidente Prudente], por Carlos Arruda Garms, com a 

implantação do Proálcool. As atividades iniciaram com foco na produção de 

etanol para o abastecimento regional, fornecendo, em 1983, mais de 55 mil 

m
3
 etanol/ano. Em 1994 passou também a fabricar açúcar e, em 2002, 

acrescentou à sua atuação a geração de energia elétrica, com o início da 

operação de sua Termoelétrica. 

Com o crescimento do negócio, em 2008 surgiu a necessidade de expandir 

seu processamento de cana-de-açúcar para o município de Narandiba, onde 

a Cocal instalou sua segunda unidade, com capacidade inicial de 2,5 

milhões de toneladas de cana-de-açúcar/ano, mas projetada para processar 6 

milhões de toneladas em 2015. Há mais de três décadas no mercado 

sucroenergético nacional, a Cocal produz açúcar, etanol e cogera energia 

elétrica a partir da biomassa. 

Por fim, o caso da Santa Isabel
560

 também segue a mesma linha. Localizada em 

Novo Horizonte, foi implementada no ano de 1983 pela iniciativa dos irmãos Alcides e 
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Disponível em: <http://www.clealco.com.br/mostra_conheca.php?codigo=348/>. Acesso em: 15 out. 2014. 
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Disponível em: <http://www.cocal.com.br/site/quem-somos/historia>. Acesso em: 15 out. 2014. 
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Disponível em: <http://www.usinasantaisabel.com.br//institucional.html>. Acesso em: 15 out. 2014. 
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Antônio Graciano, a partir dos recursos fornecidos pelo Governo Federal na época do PNA. 

Em 1998 diversificou a produção passando a fabricar também açúcar e no ano de 2006 

inaugurou sua segunda unidade produtiva, em Mendonça, município vizinho ao da matriz. 

 Desse modo, os três exemplos colocados - Clealco, Cocal e Santa Isabel - 

representam casos em que destilarias de álcool criadas na segunda fase do PNA conseguiram 

resistir aos anos 1990 devido ao fato de terem se tornado produtoras também de açúcar. 

Representam ainda casos de empresas que se beneficiaram dos novos incentivos fornecidos 

pelo Governo Federal, sobretudo via BNDES, para construírem, a partir de projetos 

greenfields, suas segundas unidades de produção, formando assim territorializações mais 

robustas. 

Mapa 127: CLEALCO, SANTA ISABEL e COCAL: territorialização  

das usinas dos grupos (2014). 
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Para completarmos, cumpre notar a presença de poucos, porém grandes, grupos 

canavieiros de origem nordestina na MRCCSB. Em comum, alegam que diante da 

impossibilidade de expansão da atividade em seus Estados de origem (Pernambuco e 

Alagoas), redirecionaram seus investimentos para outra região do país, encontrando, 

sobretudo no Triângulo Mineiro e no centro de Goiás, os terrenos mais propícios. 

O principal desses grupos é o Coruripe, original de Alagoas, criado pelo 

empresário Tércio Wanderley. Trata-se da maior empresa produtora de açúcar e álcool do 

Norte/Nordeste brasileiro. Além da matriz, localizada no município de Coruripe e fundada em 

1925, o grupo conta ainda com mais quatro unidades agroindustriais no Triângulo Mineiro, as 

usinas Iturama, Campo Florido, Limeira do Oeste e Carneirinho - todas localizadas em 

municípios homônimos. É curioso notar que ainda hoje o grupo mantém a tradição de 

contabilizar sua produção em sacos, e não em toneladas: “[...] mais recentemente, na safra 

2009/2010, o Grupo Tércio Wanderley (GTW) obteve resultados sólidos, mesmo com os 

efeitos da crise econômica mundial ocorrida à época. Moeu, em números globais, 11,20 

milhões de toneladas de cana, o que produziu 17,82 milhões de sacos de açúcar de 50 Kg e 

mais de 360 milhões de litros de álcool”.
561

 

 O crescimento da empresa no Centro/Sul do país teve início no ano de 1994, 

por meio da compra da Destilaria Alexandre Balbo, que havia sido construída em 1985 por 

um grupo usineiro de Ribeirão Preto, no município de Iturama-MG. Em 2002 foi inaugurada a 

usina Campo Florido, construída com tecnologias das mais modernas a partir de um projeto 

greenfield. Em seguida a unidade Limeira do Oeste foi inaugurada, no ano de 2005, estando 

distante apenas 50 quilômetros da filial Iturama. A unidade Carneirinho, inaugurada em 2008, 

foi incorporada ao grupo Coruripe por aquisição em março de 2012. Essas quatro unidades se 

beneficiam da proximidade umas das outras, o que facilita a gestão das terras, da mão de obra, 

dos maquinários e dos insumos necessários à producão, possibilitando maior economia de 

escala e eficiência produtiva. A empresa define seus três clusters de produção da seguinte 

maneira:
562
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Disponível em: <http://www.usinacoruripe.com.br/index.php/conteudo/empresa/producao-global>. Acesso 

em: 15 out. 2014. 
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Disponível em: <http://www.usinacoruripe.com.br/index.php/conteudo/logistica>. Acesso em: 15 out. 

2014. 



 

758 
 

 

Alagoas 

 

O polo de Alagoas conta com a Unidade Coruripe, que tem capacidade para 

moer 3,5 milhões de toneladas de cana. Toda sua produção é escoada por 

meio do Porto de Maceió, localizado a apenas 120 Km da usina e onde se 

encontra um moderno terminal açucareiro, no qual a Coruripe tem 

participação societária. A Coruripe Matriz está implantando um novo 

projeto de irrigação, que acrescentará 45 milhões de m³ de água à lavoura, 

podendo aumentar a sua produção agrícola em até 800 mil toneladas de 

cana. 

 

Iturama 

 

A moagem atual desse polo é de 6 milhões de toneladas de cana e engloba 

as unidades Iturama, Limeira do Oeste, Carneirinho e o terminal de 

Fernandópolis [SP], que permite o escoamento dessa produção, por via 

férrea, com eficiência e competitividade, até o Porto de Santos. Estas 

unidades estão distantes entre si aproximadamente 70 Km. Para o 

crescimento deste polo, existem estudos avançados para a ampliação das 

unidades já existentes e a implantação de mais duas usinas, o que elevará 

sua produção para mais de 18 milhões de toneladas de cana. 

 

Campo Florido 

 

O polo de Campo Florido fica a 230 Km de Iturama e conta com a Unidade 

Campo Florido, que mói 3,7 milhões de toneladas de cana. Essa produção 

deverá crescer, em virtude da sua futura ampliação e da implantação de uma 

nova unidade no município do Prata. Esses projetos já se encontram 

concluídos. Com isso, este polo passará a moer 7,5 milhões de toneladas de 

cana. Essa produção também será escoada por meio de via férrea até o Porto 

de Santos.  

Com sede e usina localizadas no município de Cortês, Estado de Pernambuco, o 

grupo Vale Verde, criado pelo empresário Antônio Farias, tinha, até meados da década de 

2000, um grande otimismo quanto à sua posição de mercado e expansão futura. Entre 1997 e 

2005 comprou três unidades industriais no Centro/Sul do país. Segundo publicação da própria 

empresa, pretendia constituir ainda mais quatro unidades greenfields. Com isso o grupo 

somaria sete usinas, sendo localizadas em Goiás (3 unidades), Pernambuco (1, a Matriz), São 
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Paulo (1), Rio Grande do Norte (1) e Acre (1).
563

 A empresa também planejava construir uma 

usina no bairro do Medonho, Taquarituba, Estado de São Paulo, entre Avaré e Itapeva – zona 

evidentemente imprópria ao cultivo canavieiro. Nesse Estado, o grupo já havia comprado a 

usina São José, uma antiga e pequena instalação localizada em Rio das Pedras, ao lado de 

Piracicaba. Especificamente em Goiás, o grupo possuía plantas agroindustriais instaladas na 

Faixa Central do Estado, nos municípios de Anicuns, Itapaci e Itapuranga. Ainda em solos 

goianos pretendia construir mais três unidades sucroalcooleiras. Com a ampliação prevista, 

consolidaria quatro clusters produtivos no país: o do Nordeste, o de São Paulo, o de Goiás e o 

do Acre. 

Mapa 128: GRUPO FARIAS: clusters a serem implantados (2007). 

 

Fonte: Grupo Farias. 

O projeto era audacionaso, porém a crise financeira mundial instaurada em 2008 

ajudou a sabotá-lo, e todos os planos de expansão do grupo se esvaeceram. Algumas das 

unidades já em funcionamento tiveram de cessar suas atividades por falta de capital de giro. 
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Disponível em: <http://www.grupofarias.com.br/grupofarias/grupo.htm>. Acesso em: 15 out. 2014. 
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Como resultado, uma de suas unidades de Goiás foi vendida ao grupo estrangeiro VREC 

(Vital Renewable Energy Company, do Paladin Capital Group de Londres) e sua unidade 

paulista passou ao controle da Raízen, que desativou a fábrica. Atualmente, o grupo se 

encontra em situação de profunda crise financeira, ficando parte de suas usinas goianas 

desprovida de condições para sequer efetuar os pagamentos de salários e arrendamentos 

atrasados, e assim dar início à uma nova safra. 

O terceiro grupo nordestino que atua na MRCCSB é o também alagoano Delta 

Sucroenergia, do empresário Robert Lyra, filho de Carlos Lyra e sobrinho de João Lyra. Esse 

grupo foi criado em 2012, a partir da cissão do grupo Caeté, de propriedade do empresário e 

ex-senador Carlos Lyra. A divisão do Caeté fez com que suas três usinas localizadas no 

Triângulo Mineiro – usina Delta, no município de Delta, usina Volta Grande, em Conceição 

das Alagoas, e usina Conquista de Minas, localizada em Conquista – passassem ao controle 

do Grupo Delta. Já as usinas localizadas em Alagoas – usina Caeté Matriz, localizada em Vale 

de São Miguel dos Campos, usina Marituba, em Igreja Nova, e usina Cachoeira, de Maceió – 

permaneceram como ativos do Grupo Carlos Lyra. Assim se promoveu a separação dos dois 

grupos (Delta, de Robert e Caeté, de Carlos) sob o ponto de vista societário, operacional e 

financeiro. 

O recém-criado grupo Delta rapidamente acertou o arrendamento das usinas da 

Laginha Agroindustrial, propriedade do ex-senador e atual deputado federal João Lyra (tio de 

Robert). Considera-se que a crise financeira da Laginha se aprofundou incorrigivelmente em 

2006, quando este promoveu uma campanha milionária para se eleger ao governo do Estado, 

saindo mal-sucedido. Desde então suas dívidas se acumularam e a Laginha Agroindustrial 

entrou em processo de recuperação judicial já em 2008. Em 2012 foi decretada sua falência 

pela justiça. Assim, com a criação da Delta Sucroenergia, as unidades de João Lyra puderam 

passar para o controle de seu sobrinho Robert, que assumiu duas usinas localizadas no 

Triângulo Mineiro: Laginha Triálcool, no município de Canápolis, e usina Laginha Vale do 

Parnaíba, em Capinópolis. Quanto às demais usinas do grupo Laginha Agroindustrial, 

situadas no Estado de Alagoas – usina Laginha, em União dos Palmares, usina Uruba, em 

Atalaia, e usina Guaxuma, em Teotônio Vilela – seguem na aba de João Lyra. Dessa forma, a 

empresa Delta Sucroenergia, liderada por Robert Lyra, já surge desde sua criação como uma 

grande produtora nordestina de açúcar e álcool na MRCCSB, porém envolta numa conjuntura 
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de grandes desafios: manter a gestão de excelência promovida no Triângulo Mineiro pelo 

grupo de Carlos Lyra, assim como promover a reestruturação administrativa do 

desmoralizado grupo de João Lyra. 

Mapa 129: CORURIPE, VALE VERDE e DELTA: territorialização das usinas  

dos grupos (2014). 

 

12.6  Mas, afinal, o que é a MRCCSB? (territorialização diferenciada da canavicultura 

no Brasil no começo do novo milênio)  

Durante a última década, a lavoura canavieira nacional cresceu uma “Suíça” em 

extensão (isto é, 4,1 milhões de hectares), ficando, assim, atrás somente da sojicultura, que 

teve ampliação equivalente a um “Portugal” no período (9,4 milhões de hectares). As demais 
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culturas temporárias (classificação do IBGE) tiveram pouca expressão quando comparadas a 

essas duas principais. 

Tabela 47: BRASIL: principais variações nas lavouras temporárias, em hectares (delta 

2001-2010). 

 

Com a mencionada expansão, o Brasil passou a responder por 38% da cana 

cultivada no mundo, cabendo à MRCCSB a parcela de 33% sobre o total mundial. A 

macrorregião Nordeste Açucareiro representa outros 4% e as demais áreas do país somam 

mais 1%. A safra canavieira da MRCSSB em 2010 equivaleu à colheita conjunta de Índia, 

China, Tailândia e Paquistão, respectivamente, os quatros maiores produtores mundiais após o 

Brasil. 
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Gráfico 104: MUNDO: distribuição dos canaviais, em % (2010). 

 

A produção de cana no Brasil está 60% concentrada no Estado de São Paulo (360 

milhões de toneladas), ainda que este só conte com 42% das unidades agroindustriais 

canavieiras existentes no país. Ao todo, as usinas paulistas moeram um volume seis vezes 

superior ao da região Nordeste (60 milhões). A produção de cana em São Paulo no ano de 

2010 foi maior que a somatória da Índia (290 milhões de toneladas) e Paquistão (49 milhões); 

mais que o dobro da do Sudeste Asiático (151 milhões); maior que o triplo da produção 

Chinesa (112 milhões); quase seis vezes maior que a da Tailândia (68 milhões) e 12 vezes que 

a da Australásia (33 milhões). 
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Tabela 48: BRASIL: moagem e número de usinas por UF (2010). 

 

Dessa quantidade de usinas, uma boa parcela foi fundada na última década. 

Durante esse período, podemos citar 37 novas usinas no Estado de São Paulo, 21 em Minas 

Gerais, 20 em Goiás, 14 no Mato Grosso do Sul e três no Paraná.
564

 

Estado de São Paulo 

 

Usina Guarani – unidade São José 

Usina Guarani – unidade Vertente 

Usina Guarani – unidade Tanabi 

Usina NOBLE – unidade Meridiano 

                                                           
564

 
 

Essa listagem não é oficial e se pautou em levantamento próprio do autor, por isso contém lacunas e, 

eventualmente, erros. 
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Usina NOBLE – unidade Noroeste Paulista 

Usina NOBLE – unidade Potirendaba 

Usina GVO – unidade Monções 

Usina GVO – unidade José Bonifácio 

Usina BUNGE – unidade Ouroeste 

Usina BUNGE – unidade Guariroba 

Usina Colombo unidade II – Palestina 

Usina Colombo unidade III – Santa Albertina 

Usina ETH (Odebrecht) – Usina Conquista do Pontal 

Usina Biosev – Usina Continental 

Renuka-Revati (ex-Bioav) 

Santa Adélia – Usina Interlagos 

Aralco – Usina Figueira 

Clealco – Usina Queiroz 

Cocal – Usina Narandiba 

Usina da Mata 

Pedra – Usina Ipê 

Batatais – Usina Lins 

Usina UMOE – Bioenergy Sandovalina – Paranapanema II 

Usina Atena 

Caeté – Usina Pauliceia 
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Comanche – Usina Canitar 

Furlan – Usina Avaré 

Usina Rio Pardo 

Usina Santa Mercedes 

Usina Vale do Paraná 

Usina Dracena 

Ipiranga – Usina Iacanga 

Moreno – Usina Coplasa 

Ruette – Usina Monterey 

Santa Isabel – Usina Mendonça 

Usina Toniello-Virálcool – Castilho 

Usina Iracema – Itaí 

 

Estado de Minas Gerais 

 

Usina BUNGE – unidade Frutal 

Usina BUNGE – unidade Itapagipe 

Usina BUNGE – unidade Santa Juliana 

Usina Coruripe – unidade Limeira do Oeste 

Usina Coruripe – unidade Campo Florido 

Usina Coruripe – unidade Carneirinho 
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Usina Caeté – unidade Volta Grande 

JL – unidade Vale do Paranaíba (João Lyra) 

British Petropeum/CNAA – unidade Ituiutaba 

ADM – Limeira do Oeste (Cabrera) 

CMAA – Usina Vale do Tijuco – Uberaba 

Infinity – Usina Paraíso (CEPAR) São Sebastião do Paraíso 

Petrobras – Usina Total (Bambuí)  

Usina Aroeira – Tupaciguara 

Usina BEVAP 

Usina Santa Vitória – Santa Vitória 

Usina Uberaba 

Usina Cachoeira 

Usina Cerradão 

Usina Cia. Energética São Simão 

Usina WD 

 

Estado de Goiás 

 

ETH (Odebrecht) – Usina Água Emendada 

ETH (Odebrecht) – Usina Morro Vermelho 

ETH (Odebrecht) – Usina Alto Taquari 
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ETH (Odebrecht) – Usina Rio Claro 

COSAN – Usina Centroeste – Jataí 

São João/Cargill – Usina São Francisco 

São João/Cargill – Usina Cachoeira Dourada 

Vale do Verdão – Usina unidade Floresta 

Vale do Verdão – Usina unidade Panorama 

British Petroleum – Usina Tropical 

British Petroleum/CNAA – Usina Itumbiara 

São Martinho/Petrobras – Usina Boa Vista 

Cerradinho – Usina Porto das Águas 

Jalles Machado – Usina CODORA 

Colorado – Central Energética Morrinhos  

Grupo Farias/VREC – Usina Vale Verde – unidade Bom Sucesso 

Usina Caçu 

Usina Canadá 

Usina Serra do Caiapó 

Usina Energética São Simão 

 

Estado do Mato Grosso do Sul 

 

ETH (Odebrecht) – Usina Costa Rica 
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ETH (Odebrecht) – Usina Eldorado 

ETH (Odebrecht) – Usina Santa Luzia 

Adecoagro – Usina Ivinhema 

Adecoagro – Usina Angélica 

COSAN – Usina Caarapó 

Usina São Fernando 

Biosev – Usina Rio Brilhante 

BUNGE – Usina Monteverde 

TONON – Usina Vista Alegre 

Usina Fátima do Sul 

Usina IACO 

Usina Vicentina 

DCOIL – Destilaria Centro-Oeste Iguatemi  

 

Estado do Paraná 

 

Santa Terezinha – ex-Costa Bioenergia 

Santa Terezinha – unidade Terra Rica 

Alto Alegre – Usina Santo Inácio 

 

Dessa forma, ao terminar a primeira década do novo milênio, o Brasil apresentava 

duas grandes regiões canavieiras em 2010, que poderiam ser chamadas de Sucroenergética do 
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Centro-Sul (ou MRCCSB) e Açucareira do Nordeste (ou Nordeste Açucareiro). Além dessas 

duas grandes regiões, aparecem ainda no mapa diversas manchas canavieiras, espécies de 

pontos produtivos isolados, dispersos por seu território. Dentre estes, podemos destacar as 

zonas “Norte Fluminense” (englobando parte dos municípios de Campos dos Goytacazes, São 

João da Barra e Quissamã); do “Mato Grosso” (envolvendo Barra do Bugres, Tangará da 

Serra e Campo Novo do Parecis) e da “Foz do Rio Mucuri” (abrangendo uma pequena parte 

de Minas Gerais, do Norte Capixaba e do Sul Baiano). Mais pontualmente ainda há as áreas 

canavieiras de São Raimundo das Mangabeiras (MA), Juazeiro (BA), Presidente Figueiredo 

(AM) e Ulianópolis (PA). 

A espacialização da cana-de-açúcar no Brasil produz, dessa forma, e sobretudo no 

Centro-Sul do país, ou melhor, na MRCCSB, um território peculiar. Este foi o objeto de 

estudo desta tese de doutorado. A partir da delimitação do raio (“buffer”) de influência teórico 

e potencial de cada usina (no caso foi adotado o modelo de 50 km) percebe-se a consolidação 

de um largo “belt” contínua onde a canavicultura predomina no meio rural brasileiro. Este 

território se estende por aproximadamente 1.000 quilômetros no sentido Leste-Oeste e 

também 1.000 quilômetros no Norte-Sul. Essa enorme mancha pintada de verde no Mapa 130 

(a seguir), corresponde à delimitação espacial da MRCCSB. Como se pode concluir, a 

MRCCSB é um cinturão produtivo de escala e de importância mundiais, delimitado tendo-se 

por base um critério técnico: a localização das unidades agroindustriais canavieiras 

atualmente em operação no país e a demarcação de seus respectivos raios de influência 

teóricos. 
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Mapa 130: BRASIL: usinas, raio de influência (50 km) e Macrorregiões Açucareiras 

(2010). 

 

 

A história desse território canavieiro pode ser sintetizada num simples mapa 

(Mapa 137), cujas legendas para os sub-períodos são “Quadrilátero do Açúcar”, “Segunda 

Guerra Mundial”, “Proálcool (PNA)” e “Liberalismo e Globalização”. A importância 

histórica do momento atual é equiparável para a MRCCSB tanto quanto os demais 

mencionados. Este mapa é amparado por um levantamento relacionado a data de fundação das 

unidades agroindustrias envolvendo 317 usinas distribuídas nos 5 Estados que compõem a 

MRCCSB. 
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Mapa 131: MRCCSB: época de formação das distintas áreas canavieiras. 

 

Entre outros aspectos, a “idade” da atividade canavieira em cada uma das sub-

regiões da MRCCSB faz com que seu grau de intensidade varie entre os diversos locais, 

havendo áreas em esta possui forte magnitude, em que as “Taxas de Monocultura” são 

superiores a 40% da área territorial de cada município. A partir destas zonas de maior 

saturação canavieira, o capital do setor sucroenergético busca novas áreas para promover sua 

expansão. 
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Mapa 132 MRCCSB: Taxa de Monocultura Canavieira, por município, em % (2010) 

 

Assim, de forma resumida, o que está se processando atualmente, em termos 

espaciais, é uma nova “marcha para o oeste”. Resguardadas as proporções, pode-se encontrar 

muitos paralelos entre este fenômeno e o processo de expansão da cafeicultura verificado um 

século atrás. Enquanto na faixa costeira do país a atividade canavieira vem perdendo espaço, 

peso econômico e importância relativa, no interior do país esta está se expandido. Tem se 

ampliado cada vez mais em terras distantes do litoral, frequentemente em áreas separadas por 

até 1.000 quilômetros de distância para os portos de escoamento da produção. Para tanto, o 

território canavieiro do Centro-Sul do Brasil possibilita formas de transporte alternativo para 

essa produção, tais como rodovias, ferrovias, hidrovias e dutovias. 
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Mapa 133: “ÁREAS CANAVIEIRAS”: processo de interiorização da atividade (2010). 
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Mapa 134: MRCCSB: logística territorial convencional (2014). 

 

Além de acesso relativamente amplo aos modais convencionais de transportes de 

cargas, alguns grupos empresariais beneficiam-se também do uso da hidrovia Tietê-Paraná, 

efetuando por meio desta o envio de açúcar e etanol para pontos de desembarque mais 

próximos da Macrometrópole Paulista. Quanto ao alcoolduto projetado e em vias de 

implantação pelo consórcio Logum Logística S.A., quando concluído terá capacidade 

instalada de transporte de até 21 milhões de metros cúbicos de etanol por ano. Criado em 

março de 2011, este é o resultado da integração de três projetos de logística de etanol 

originalmente diversos e concorrentes, dos grupos Uniduto, CentroSul e PMCC. A atual 

formação acionária da Logum conta com seis empresas – Camargo Corrêa Construções e 

Participações (10%), Copersucar (20%), Raizen (20%), Odebrecht Transport Participações 

(20%), Petrobras (20%) e Uniduto Logística (10%) – tendo estas recebido financiamento por 

parte do BNDES. O projeto faz parte do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento – 

promovido pelo Governo Federal. Por meio da integração multimodal (dutos, hidrovias, 
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rodovias e cabotagem), visa atuar na logística de carga, descarga, movimentação, estocagem e 

operação de portos e terminais terrestres e aquaviários. Inicialmente as sub-regiões atendidas 

serão as de Piracicaba, Ribeirão Preto, Araçatuba, Triângulo Mineiro e Sudeste de Goiás. 

Mapa 135: MRCCSB: logística territorial não convencional (2014). 

 

Nesta imensa região a co-geração elétrica, feita a partir do vapor derivado da 

queima do bagaço de cana, tornou-se ao longo da última década uma atividade primordial ao 

sucesso dos empreendimentos canavieiros. A venda do excedente produzido à rede de 

distribuição pública garante rendas complementares às usinas, podendo se efetuar por meio de 

contratos de fornecimento de longa e média duração (hedges, buscando minimizar os riscos 

associados à variação de preços) ou pela venda Spot (mercado de curto prazo, onde o preço 

varia de acordo com a relação entre a oferta e a procura). Como o apogeu da safra canavieira 

na MRCCSB ocorre no período de maior estiagem regional, esta produção possui valor 
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estratégico, contribuindo atualmente com uma capacidade instalada de 10 gW (equivalentes a 

6,9% do total nacional).
565

 

Mapa 136: MRCCSB: Co-geração energética a partir da biomassa (2003 e 2013). 

 

A MRCCSB configura-se como uma região agrícola privilegiada não somente por 

conta de sua construção antrópica, que a tem dotado da infraestrutura necessária à sua 

consecução. Localizada na zona que Milton Santos chamou de “Região Concentrada”, 

composta por “espaços luminosos”, esta também se beneficia de importantes elementos 

naturais relacionados a aspectos de clima, relevo, pedologia e disponibilidade hídrica. Desta 

forma, esta vasta zona canavieira ocupa alguns dos melhores solos do Brasil (e mesmo do 

                                                           
565 

Trata-se da terceira fonte de energia elétrica mais importante do país, ficando atrás somente da hidráulica 

(produtora de 62,1% do total nacional) e do gás natural (8,9%). Disponível em: 

<http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoCapacidadeBrasil.cfm>. Acesso em: 15 

out. 2014. 
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mundo tropical), incluindo-se as famosas “terras roxas”, além de latossolos de alta fertilidade 

natural e boa estruturação física. 

Mapa 137: MRCCSB: principais rios e classes de solos da bacia hidrográfica do rio 

Paraná 

 

Ainda quanto à Geografia Física, com relação ao clima, sabe-se que uma análise 

feita a partir das “médias anuais” tem um valor apenas relativo para a avaliação de seus 

efeitos sobre a agricultura, uma vez que estas não representam os eventos extremos (como 

grandes secas, geadas ou anos excessivamente chuvosos). Mas tais estatísticas não deixam de 

ser um forte indicativo da aptidão regional para a canavicultura, uma vez que apontam para 

médias anuais de temperatura variando entre 20 e 24° C, e índices pluviométricos situados 

entre 1.200 e 1.700 milímetros. 
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Mapa 138: MRCCSB: dados climáticos de temperatura e precipitação (1961-1990) 

 

Tabela 49: MRCCSB: dados climáticos de temperatura e precipitação, médias anuais, 

por municípios selecionados 
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A MRCCSB tem ampla coincidência espacial com o Planalto do Rio Paraná e, 

consequentemente, com a bacia hidrográfica deste rio. Predominam em sua zona canavieira 

altitudes de até 800 metros acima do nível do mar principalmente nas chamadas Zonas 

Tradicionais (Piracicaba, Ribeirão Preto, Araraquara, Jaú e Ourinhos), mas também no 

Sudeste de Goiás e em partes do Triângulo Mineiro; e de até 500 metros nas áreas “novas” 

(Araçatuba, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Norte Novíssimo do Paraná, Vale do 

Ivinhema e parte do Triângulo Mineiro). Com isso, a faixa de ocorrência preferencial da 

canavicultura no Centro-Sul do Brasil situa-se em planaltos localizados entre 500 e 800 

metros acima do nível do mar, sendo poucas as exceções. Cumpre ainda notar que a 

MRCCSB não adentra o Bioma do Pantanal. Entre 2001 e 2010 a Alta Bacia do Rio Paraná 

concentrou 95% da expansão canavieira nacional. 

Mapa 139: MRCCSB: relevo, altimetria e Bacia Hidrográfica do Alto Paraná 
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Com relação à sua Geografia Humana, pode-se afirmar que a expansão recente da 

canavicultura na MRCCSB se direcionou para áreas em que proprietários rurais paulistas 

possuíam considerável participação sobre a posse da terra regional. Como pôde ser observado 

em trabalho de campo, é intensa a presença de capitais, empresas, técnicos e mão de obra em 

geral de origem paulista na atividade, notadamente nos novos empreendimentos. Além disso, 

a maior parte das unidades e grupos agroindustriais do setor possui sua sede administrativa na 

cidade de São Paulo. Também a produção, seja ela de açúcar, álcool ou energia elétrica, se 

dirige em grande parte para a região metropolitana de São Paulo, nem que seja somente para 

atravessá-la em seu rumo para o porto exportador de Santos ou Guarujá. 

Mapa 140: MRCCSB: terras pertencentes a paulistas, em % (2006). 

  

Em termos de tamanho médio das propriedades agrícolas, a canavicultura 

brasileira está, no momento, se deslocando para as zonas em que predominam os chamados 

“latifúndios”, os seja, aquelas propriedades rurais que possuem em média mais de 200 
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hectares de terra.
 566

 Nesse sentido, o rio Paraná se apresenta como uma nítida “fronteira 

natural”, uma vez que de um e de outro lado de suas margens altera-se nitidamente o tamanho 

médio das propriedades rurais. 

Mapa 141: MRCCSB: área média dos estabelecimentos agropecuários (2006). 

 

A canavicultura tem se deslocado em direção às terras de pastagens, onde 60 a 

80% dos territórios são classificados como áreas de pecuária. Frequentemente se escuta falar 

que a cana se expande sobre as “pastagens degradadas”. Isso é verdade, porém uma verdade 

incompleta. A cana se expande também por áreas de cultivo de grãos, de agricultura 

camponesa, de vegetação nativa... 

                                                           
566

 
 

Talvez a adoção de outras medidas, feitas com base nos chamados “Módulos Fiscais” ou “Módulos Rurais”, 

pudessem ser mais precisas para conceituar o que é um “latifúndio” no Brasil. 
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Mapa 142: MRCCSB: área dos estabelecimentos agropecuários dedicada à pecuária 

(2006). 

 

 

Conforme verificado em trabalho de campo, em certas áreas agrícolas do país a 

canavicultura representa sério entrave ao cultivo da soja e do milho. No que tange ao 

arrendamento de terras, a instalação de uma grande usina pode representar sério desequilíbrio nos 

valores praticados no mercado local, impingindo duro golpe aos plantadores de grãos em terras 

alheias. Torna-se assim interessante fazer uma comparação entre os valores médios pagos pelo 

arrendamento das terras para plantação de cana nas regiões
567

 de Ribeirão Preto (SP), Maringá 

                                                           
567

 
 

Para o Estado de São Paulo foi adotada a regionalização utilizada pelo IEA-SP; para os demais Estados a 

delimitação criada pela empresa AgraFNP. Destacamos alguns municípios que compõem cada uma das 

regiões.  

A Região de Ribeirão Preto (SP) engloba, entre outros municípios: Sertãozinho, Pontal, Guatapará, 

Pradópolis, Dumont, Serrana, Santa Rita do Passa Quatro e Santa Rosa do Viterbo. 

A Região de Maringá (PR) engloba, entre outros municípios: Porecatu, Londrina, Colorado, Paranavaí, 

Terra Rica, Santa Isabel do Ivaí, Apucarana, Cafeara, Sarandi e Santo Antonio do Caiuá. 

A Região de Jataí (GO) engloba, entre outros municípios: Quirinópolis, Cachoeira Dourada, Itarumã, Edeia, 

Chapadão do Céu, Morrinhos, São Simão, Santa Helena de Goiás, Rio Verde e Turvelândia. 

 A Região de Maracajú/Rio Brilhante (MS) engloba os municípios: Maracajú, Rio Brilhante, Nova Alvorada 

do Sul e Sidrolândia. 
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(PR), Jataí (GO), Maracajú/Rio Brilhante (MS) e Uberaba/Uberlândia (MG), áreas que 

representam os respectivos centros sucroenergéticos de cada um dos Estados que compõem a 

MRCCSB. No ano de 2008, Ribeirão Preto (R$ 660/hectare/ano) e Maringá (cerca de R$ 560) 

eram, com larga margem de diferença, as duas regiões agrícolas onde se pagava mais alto pelo 

hectare cultivado com cana. Nas três outras zonas o valor ficava bem abaixo, sendo sempre 

inferior a R$ 400/ha. Entre 2008 e 2012, entretanto, a curva de valorização foi unânime nas cinco 

áreas abordadas, destacando-se o fato de que Jataí alcançou o mesmo patamar que Ribeirão Preto 

e Maringá, duas das mais tradicionais áreas canavieiras do Centro-Sul do Brasil. 

Gráfico 105: MRCCSB: valor do arrendamento da terra para a lavoura de cana nas 

regiões de Ribeirão Preto (SP), Jataí (GO), Uberaba/Uberlândia (MG), Maringá (PR) e 

Maracaju/Rio Brilhante (MS), em R$ por hectare (2008-2013). 

 

 

Como se pode notar, a região de Maracajú/Rio Brilhante mais do que duplicou o seu 

valor de referência, que saltou de menos de R$ 310 para R$ 730. Já a região de 

                                                                                                                                                                                     
 A Região de Uberaba/Uberlândia (MG) engloba, entre outros municípios: Araporã, Canápolis, Capinópolis, 

Conceição das Alagoas, Frutal, Itapagipe, Ituiutaba, Iturama, Limeira do Oeste, Santa Vitória e 

Tupaciguara. 
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Uberaba/Uberlândia apresentou uma valorização menor. Cumpre notar que esta foi, dentre as 

cinco áreas selecionadas, a que menos se beneficiou dos recursos e financiamentos do BNDES. 

Esse aumento, muito bem-vindo para os proprietários rurais, foi de enorme prejuízo 

aos agricultores de grãos (soja e milho), que ficaram “sem terras” para arrendar após a chegada 

das novas usinas. Uma grande usina de açúcar e álcool, de última geração, é um investimento de 

cerca de 1 bilhão de reais que, uma vez feito, buscará a todo custo recuperar o capital aplicado. 

Dessa forma, os frequentadores do CTG
568

 de Dourados não se demonstraram nada satisfeitos 

com a chegada dos grandes capitais do complexo canavieiro nas localidades onde costumavam 

produzir soja. Segundo os dados do IEA e da AgraFNP, nessas cinco regiões mencionadas o 

arrendamento para cultivo de cana superou, com boa margem de vantagem, o de soja – inclusive 

em Maringá, onde a sojicultura encontra-se fortemente arraigada ao território. 

Tabela 50: MRCCSB: competição entre arrendamento – cana e soja (2008-2013). 

 

Jataí foi onde mais se ampliou o valor da renda da terra com cana. Não por acaso 

essa constatação relaciona-se ao fato de o Poder Legislativo municipal ter imposto leis de 

limitação ao cultivo de cana, como ocorreu nas cidades de Rio Verde e Jataí. 

                                                           
568

 
 

Centro de Tradições Gaúchas, comumente frequentado por sojicultores no Brasil inteiro. 
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Mapa 143: MRCCSB: área dos estabelecimentos agropecuários arrendadas para  

a sojicultura (2006). 

 

 

Como se nota pela análise do Mapa 140, em 2006 o arrendamento de terras para o 

cultivo de soja era atividade especialmente comum no Sul Goiano, no Vale do Ivinhema e em 

todo o Norte do Paraná. Diante da grande expansão da canavicultura verificada nestas zonas 

durante a década de 2000, alguns municípios criaram leis próprias para regulamentar a atividade. 

No sudoeste de Goiás foram os casos de dois importantes municípios: “[...] seguindo o exemplo 

da vizinha Rio Verde, agora foi a vez de Jataí também criar a sua legislação anticana-de-açúcar. 

No dia 21 de dezembro, a Câmara Municipal jataiense, por unanimidade de votos, aprovou 

projeto de lei do Executivo instituindo o Plano Diretor Rural e o Conselho Socioeconômico de 

Desenvolvimento Rural do Município de Jataí (Conderj)”.
569

 Segundo o engenheiro agrônomo e 

vice-prefeito de Jataí, Reni Franco Garcia, “dos 18 mil hectares de cana que a Cosan possui hoje 

no município, pelo menos 8 mil estão em áreas que já foram de grão, ou que são propícias ao seu 

                                                           
569

 
 

Disponível em: <http://www.brasilagro.com.br/conteudo/go-jatai-aprova-legislacao-restritiva-ao-cultivo-

da-cana-de-acucar.html#.VHz7gskSpMY>. Acesso em: 13 out. 2014. 
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cultivo”.
570

 Como se nota, do mesmo modo em que a atividade pecuária se mostrou uma 

importante aliada no processo de expansão canavicultora, a sojicultura colocou-se como sua 

principal opositora. Para o presidente da Cosan Açúcar e Etanol, Pedro Mizutani,
571

 iniciativas 

como a de Jataí preocupam: 

Entendo que seja uma reação natural à chegada de uma nova cultura, mas 

limitar o plantio é inconstitucional. E essa história de que a cana vai virar 

monocultura na região não existe, é apenas mais uma alternativa. E onde 

fica a livre-iniciativa? Temos projetos pré-aprovados em Paraúna e 

Montividiu (ambas em Goiás). Agora precisamos ficar com o pé atrás, 

tomar cuidado. Esse tipo de movimento não incentiva que outras empresas 

invistam em Goiás. 

 

Observando a situação canavieira nacional a partir da divisão por mesorregiões criada 

pelo IBGE, percebe-se o peso que a produção do Estado de São Paulo ainda tem, sobretudo na 

tradicional zona de Ribeirão Preto. Dentre as 10 mesorregiões geográficas com mais hectares 

cultivados com canaviais em 2010, sete pertenciam ao território paulista, uma ao mineiro, uma ao 

goiano e uma ao alagoano. 

                                                           
570

 
 

Disponível em: <http://www.brasilagro.com.br/conteudo/go-jatai-aprova-legislacao-restritiva-ao-cultivo-

da-cana-de-acucar.html#.VHz7gskSpMY>. Acesso em: 13 out. 2014. 
571

 
 

Disponível em: <http://www.brasilagro.com.br/conteudo/go-jatai-aprova-legislacao-restritiva-ao-cultivo-

da-cana-de-acucar.html#.VHz7gskSpMY>. Acesso em: 13 out. 2014. A Cosan (Raízen) cultiva cerca de 70 

mil hectares com cana no entorno de Jataí. 
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Tabela 51: BRASIL: área canavieira, por mesorregião, em hectares (2010). 

 

Mapa 144: MRCCSB: área canavieira, por mesorregião, em hectares (2010). 

 

Ao analisarmos quais foram as mesorregiões em que mais se verificaram os 

acréscimos de plantação de cana-de-açúcar durante a década de 2000, perceberemos 

novamente o papel central do Estado de São Paulo nessa dinâmica, sobretudo em função do 
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Oeste Paulista. É importante notar que Ribeirão Preto, mesmo tendo a maior área canavieira 

do país, ainda assim apresentou a segunda maior expansão total no período. Dos 10 maiores 

incrementos mesorregionais do Brasil, seis ocorreram no Estado paulista, constando Minas 

Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná com uma aparição cada. Quanto a esse aspecto, é 

importante mencionar o decréscimo da área cultivada com cana na Zona da Mata 

Pernambucana, no Leste Alagoano e no Norte Fluminense. Dessa forma, a canavicultura 

brasileira encontra-se em um processo bastante dinâmico, que alça cada vez mais o Centro-

Sul do país para uma posição de maior dominância, e o Nordeste Açucareiro a uma condição 

cada vez mais secundária no contexto produtivo nacional. A expansão canavieira ocorrida na 

década 2001-2010 (Delta) demonstra essa tendência. 

Tabela 52: BRASIL: variações nas lavouras canavieiras, em hectares (delta 2001-2010). 
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Mapa 145: MRCCSB: variações nas lavouras canavieiras, em hectares (delta 2001-

2010). 

 

No tradicional Nordeste Açucareiro, algumas das já multisseculares zonas 

canavieiras retraíram a área dedicada a essa lavoura, sendo considerável o crescimento das 

áreas urbanas e metropolitanas nestas faixas de ocupação mais densa e antiga. Muitas “zonas 

rurais” converteram-se na última década em áreas industriais; outras tantas foram ocupadas 

pela urbanização; algumas tornaram-se focos da especulação imobiliária, enfim, o litoral 

açucareiro nordestino está bastante sujeito à pressão demográfica regional. Assim sendo, as 

principais retrações canavieiras ocorridas no Nordeste deram-se nos dois principais Estados 

açucareiros regionais, Pernambuco e Alagoas. 



 

791 
 

Tabela 53: NORDESTE AÇUCAREIRO: principais decréscimos nas lavouras 

canavieiras, em hectares (delta 2001-2010). 

 

Como existe uma diferença muito significativa na extensão territorial de cada 

mesorregião, fazendo com que estas tenham áreas totais muito díspares entre si, convém tratar 

a questão também em termos relativos. Assim, por meio do cálculo das Taxas de Monocultura 

Canavieira, podemos distinguir quais são as principais zonas de monotonia produtiva no país. 

Uma vez mais, salta aos olhos a posição de Ribeirão Preto, onde 47% de todas as terras 

existentes estão cultivadas com a gramínea. Piracicaba e Araraquara aparecem em seguida, 

ocupando os canaviais 35% de suas respectivas áreas. Araçatuba, no Oeste Paulista, já possui 

uma taxa monocultora superior às verificadas em qualquer mesorregião nordestina. 

Tabela 54: BRASIL: Taxa de Monocultura canavieira, por mesorregião, em % (2010). 

 

Essas áreas de índice mais elevado de monocultura podem ser chamadas de 

“Zonas de Saturação Canavieira”, sendo aí a disputa entre as usinas muito intensa. Como 

mencionou um entrevistado, a procura por terras para o arrendamento é feita como “uma briga 

de foices no escuro”. Não raro na história do complexo canavieiro, nas zonas saturadas por 

um grande número de usinas localizadas a curtas distâncias umas das outras, ocorre a compra 
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de uma empresa pela concorrente, visando-se unicamente desativar a fábrica rival e 

redirecionar seus canaviais à usina compradora. Como se pode notar no Mapa 143, no entorno 

imediato de Piracicaba, zona de eminente Saturação Canavieira, no ano de 1948 havia 12 

usinas em funcionamento, em 1971 eram 16 e em 2008 apenas cinco. A maior parte dos 

fechamentos de usinas se deu em função da compra (ou fusão) por alguma unidade adjacente, 

preocupada em eliminar um concorrente direto e ao mesmo tempo amalgamar seus canaviais. 

O mesmo fenômeno é válido para o entorno imediato de Ribeirão Preto/Sertãozinho, mais 

especificamente para o pontal formado pelo interflúvio dos rios Pardo e Mogi-Guaçu (Mapa 

144), onde em 1948 havia 14 usinas em funcionamento, em 1971 eram 10 e em 2008 eram 6, 

bem maiores e mais dispersas em relação às usinas mais antigas. 

Mapa 146: Sub-região de Piracicaba - exemplo de “Zona de Saturação Canavieira” 

(1948, 1971 e 2008). 
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Mapa 147: Sub-região de Ribeirão Preto/Sertãozinho - exemplo de “Zona de Saturação 

Canavieira” (1948, 1971 e 2008). 

 

Conforme dados do Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo (IEA-

SP), em 2011, o pagamento do arrendamento calculado em espécie era mais alto nos 

Escritórios de Desenvolvimento Rural (EDR’s)
572

 onde atuavam um grande número de grupos 

usineiros concorrentes, tais como Jaboticabal (em média pagavam-se 24,6 toneladas de cana 

por cada hectare arrendado), Ribeirão Preto (22,3 t/ha) e Araraquara (22,1 t/ha). Nos EDR’s 

em que a competição intrassetorial era menor, caía o valor da renda da terra para níveis 

significativamente mais baixos, como ocorria em São José do Rio Preto (20,9 t/ha), Araçatuba 

(22,1 t/ha), Jaú (15,9 t/ha) e Piracicaba (15,1 t/ha). Já em EDR’s com pouca competição entre 

os grupos agroindustriais, caía ainda mais esse valor de referência, como se verificava em 

Assis (14,1 t/ha), Dracena (13,9 t/ha) e Presidente Prudente (12,8 t/ha). 

                                                           
572

 
 

Base territorial adotada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.  
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Mapa 148: MRCSSB: “Zonas de Saturação Canavieira” – Taxa de Monocultura 

canavieira, por mesorregião, em % (2010). 

 

Por meio de uma análise relativa feita sobre outro dado relativo, ou seja, tendo-se 

por base a variação (delta) verificada na Taxa de Monocultura Canavieira, medida em pontos 

percentuais, ao longo da década, percebe-se onde mais se intensificou do fenômeno de 

especialização agrícola monoprodutiva. Por esse indicador, percebe-se que a região que 

emerge com maior destaque é o Oeste Paulista, notadamente as zonas de São José do Rio 

Preto e Araçatuba. Essas áreas podem ser entendidas como as principais “Zonas de 

Adensamento Canavieiro”. Em menor escala de intensidade aparece também a zona de 

Ribeirão Preto, onde prossegue aumentando o número de hectares cultivados com canaviais. 

De modo um pouco mais discreto aparecem outras partes do interior paulista, como as áreas 

de Presidente Prudente, Assis, Araraquara e Jaú, por exemplo. Nestas houve incremento da 

especialização produtiva canavieira, porém em menor grau do que as demais supra-citadas. 

Piracicaba e Campinas, territórios que antigamente compunham o Quadrilátero do Açúcar e 
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atualmente passam por intenso processo de industrialização e metropolização, não 

apresentaram taxas significativas de adensamento da atividade canavicultora. 

Mapa 149: MRCCSB: “Zonas de Adensamento Canavieiro” – variação na Taxa de 

Monocultura canavieira, por mesorregião, em % (delta 2001-2010). 

 

 

Outra modalidade de manipulação estatística interessante de ser feita na busca de 

respostas espaciais a partir da consulta aos dados quantitativos baseia-se no cálculo da área de 

expansão canavieira (hectares) ocorrida na década e estabelecida, em pontos percentuais (delta 

%). Essa metodologia de averiguação serve para apontar em quais parcelas do território a 

atividade canavieira configurou-se essencialmente como um fato novo. Essas áreas podem ser 

chamadas de “Zonas de Advento Canavieiro”. Entre estas, destacam-se, na MRCCSB, o Pontal 

do Paranapanema, o Vale do Ivinhema e o Sul Goiano. Como visto anteriormente, estas 

relacionam-se diretamente com os principais destinos dos aportes financeiros feitos pelo BNDES 
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na década passada. Marília, Ribeirão Preto, Piracicaba, Campinas, Jaú, Araraquara e Jaboticabal, 

por exemplo, ficam fora dessa categoria territorial. Nesse aspecto, é muito interessante observar 

que no Paraná, ao menos no que se refere à questão canavieira, permanece válida a antiga 

distinção feita entre o Norte Velho, em torno do eixo Jacarezinho-Bandeirantes; o Norte Novo, 

em torno do eixo Londrina-Maringá; e o Norte Novíssimo, em torno do eixo Paranavaí-Cianorte. 

Cumpre ainda reparar que na macrorregião do Nordeste Açucareiro, o Agreste Pernambucano 

também emergiu como uma zona de expansão canavieira contemporânea. 

Mapa 150: MRCCSB: “Zonas de Advento Canavieiro” – variação na área canavieira, 

por mesorregião, em % (delta 2001-2010). 

 

Os dois exemplos municipais mais relevantes de expansão acentuada da 

canavicultura na década são Quirinópolis (Sudeste Goiano-GO) e Rio Brilhante (Vale do 

Ivinhema-MS). Expandiram, respectivamente, suas lavouras de zero para 43,2 mil hectares e 
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de 12,4 para 69,4 mil hectares. Em contrapartida, tradicionais produtores como Ribeirão Preto 

e Piracicaba já não possuem mais áreas para expandirem suas lavouras. 

 

Gráfico 106: Ribeirão Preto (SP) e Quirinópolis (GO) - evolução do cultivo municipal de 

cana (2001-2010) 

 

O Mapa 146 tenta sintetizar a relação existente entre o atual tamanho da produção 

canavieira mesorregional e seu ritmo de expansão durante a década passada. As regiões 

agrícolas que mais produziram cana em 2010 aparecem com os maiores círculos 

proporcionais; as que tiveram maior ampliação produtiva aparecem em tons mais 

avermelhados. 
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Mapa 151: MRCCSB: área (ha) e variação na área (%) canavieira, por mesorregião,  

em % (delta 2001-2010) 
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Por fim e diante do até aqui exposto, pode-se afirmar que hoje o Brasil possui 

duas macrorregiões canavieiras de escala mundial: o Nordeste Açucareiro e a Macrorregião 

Canavieira do Centro-Sul do Brasil (MRCSSB). Ambas cresceram e firmaram-se ora 

pautando-se em laços de solidariedade, ora em situações de franca competição inter-regional. 

Na primeira, que é consideravelmente mais antiga, Alagoas tomou a posição historicamente 

incumbida à Pernambuco, qual seja, a de ser o principal produtor, defensor e porta-voz de 

políticas regionais em apoio à esse cultivo. Na segunda, Ribeirão Preto assumiu a liderança 

política e econômica historicamente atribuída a Piracicaba na defesa da produção canavieira 

regional, firmando-se enquanto principal zona brasileira dedicada a essa lavoura e à produção 

das commodities desta derivadas. 
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13 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde a antiguidade mais remota o gosto pelo doce fez o açúcar tornar-se um 

produto de grande atração ao paladar humano. A partir do seu advento, seu consumo 

difundiu-se incessantemente por todos os povos, pelas diferentes regiões do planeta, ao longo 

dos sucessivos períodos da história. Seu sabor doce e seu valor nutricional altamente 

energético tiveram aceitação quase unânime. Com o transcorrer de séculos, e mesmo 

milênios, culminou-se na criação de uma ampla rede de alcance mundial, solidamente 

articulada em torno dessa mercadoria: o Mercado Mundial do Açúcar (MMA).  

Neste sentido, a primeira Macrorregião Açucareira Mundial a se formar foi o 

Subcontinente Indiano. Foi no Vale do Ganges que se fizeram os primeiros registros escritos 

do cultivo canavieiro e do processamento artesanal de seu caldo. O contacto interétnico e 

intercultural ocorrido entre o Subcontinente Indiano e o Oriente Médio fez surgir uma nova 

Macrorregião Açucareira, o Mundo Árabe. Este foi responsável por importantes feitos 

técnicos e agronômicos vinculados à produção, tais como a descoberta do refino e a 

elaboração dos primeiros pães-de-açúcar. Além disso, os árabes propiciaram grande estímulo 

ao seu comércio e contribuiram para disseminar ainda mais essa mercadoria entre os diversos 

povos habitantes de distintas áreas. 

A apreciação desse produto, que para alguns pode ser considerada como viciante, 

estimulou, direta ou indiretamente, grandes disputas territoriais, fomentando guerras e 

dominação de povos/reinos/estados, uns sobre os outros. O movimento da Cruzadas insere-se 

neste contexto. Mas o ápice dessas disputas deu-se com a formação dos impérios coloniais, 

momento em que a fabricação de açúcar obteve suma importância no processo expansionista 

europeu, período que originou a chamada Idade Moderna. Nessa conjuntura, surge uma 

economia açucareira de escala mundial, na medida em que Portugal, Espanha, Holanda, 

França e Inglaterra passam não apenas a adquirir o produto artesanalmente confeccionado no 

Oriente, como também a produzí-lo sistematicamente no Ocidente, nas Américas. Tal surto 

expansionista europeu foi historicamente caracterizado por criar um mercado essencialmente 

regulamentado, prática derivada do estabelecimento do pacto colonial, pelo qual as relações 
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entre as metrópoles e as colônias solidificaram as bases do incipiente comércio açucareiro 

mundial. 

Num primeiro momento após a descoberta do “Novo Mundo” e o início da 

colonização europeia fora de seu continente, o Brasil, ou melhor, o Nordeste Açucareiro foi a 

primeira Macrorregião que se destacou pela produção açucareira voltada ao abastecimento 

dos mercados externos, nesse caso, ainda exclusivamente europeus. Ainda no século XVII, a 

expulsão dos holandeses do litoral nordestino do Brasil deu início à transferência de sua 

posição de centralidade na produção açucareira, que se deslocou para as ilhas caribenhas de 

Barbados, Martinica e Guadalupe, nas Pequenas Antilhas. Tinha início a Macrorregião 

Açucareira no Gran-Caribe. Em seguida houve novo deslocamento do eixo principal da 

atividade canavieira agroexportadora, migrando intraregionalmente em busca de territórios 

mais amplos e menos valorizados, alcançando as Grandes Antilhas. Nessa terceira etapa de 

ampliação da colonização americana com base nas lavouras canavieiras, ocorrida já no século 

XVIII, a colônia francesa de Santo Domingo (atual Haiti) e, em menor proporção, também a 

colônia inglesa da Jamaica converteram-se nas localidades ideais para o estabelecimento de 

um novo centro de gravidade da indústria açucareira voltada ao abastecimento internacional. 

Com o advento da História Contemporânea, após a Revolução Francesa e a Era 

Napoleônica, emerge uma nova variável no mercado, que inverte o rumo até então vigente na 

indústria sacarina mundial. A invenção do açúcar de beterraba torna a Europa o novo núcleo 

do mundo açucareiro, convertendo-se algumas de suas nações nos mais importantes centros 

de fabricação e exportação da mercadoria na segunda metade do século XIX. Este continente, 

que já podia ser visto como uma Macrorregião importadora de açúcar, firma-se decisivamente 

também uma grande produtora. Sequer a postura diferenciada adotada pela principal potência 

mundial no momento, o Reino Unido, voltada a estimular, a partir da década de 1810, uma 

ampla campanha geopolítica em favor da liberalização do comércio mundial (e 

consequentemente da produção de açúcar de cana), foi capaz de desfazer as sólidas 

regulamentações em vigor no mercado mundial do açúcar. Não aderindo ao posicionamento 

inglês, as demais potências europeias, tais como França, Alemanha (ainda não unificada), 

Áustria-Hungria e Rússia, manteve-se o predomínio das políticas açucareiras orientadas ao 

protecionismo doméstico associado ao comércio externo excessivamente regrado, que se fazia 

por meio de complexos regimes alfandegários. No Hemisfério Ocidental os Estados Unidos, 

assim como as potências europeias, também se firmou como uma Macrorregião Açucareira 
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inicalmente pautada exclusivamente na importação do produto, convertendo-se num segundo 

momento em importante produtor. 

Na virada do século XIX para o XX, a posição de liderança europeia na produção 

e exportação de açúcar passou a ser compartilhada com duas eminentes colônias canavieiras, 

uma de atuação focada no Hemisfério Ocidental e outra no Hemisfério Oriental. 

Respectivamente Cuba e Java, cada qual tornando-se hegemônica no abastecimento de seus 

respectivos hemisférios de influência:  a primeira nas Américas e a segunda no Extremo 

Oriente. Até a eclosão da Primeira Guerra Mundial e, em certa medida, até a crise financeira 

de 1929, essa estrutura estabelecida no MMA manteve-se praticamente inabalada. Foi 

sobretudo após a Segunda Guerra Mundial que começou a emergir, lentamente, uma espécie 

de “nova ordem açucareira mundial”, cujos rumos só se delineariam mais claramente com o 

processo de liberalização econômica, generalizada com o acirramento da globalização a partir 

da década de 1990. Essa década, marcada pelo fim da bipolarização mundial entre os regimes 

capitalista e os socialista, assim como pelo surgimento da Organização Mundial do Comércio 

(OMC), rompeu os laços até então dominantes nas relações internacionais mediadas pelo 

açúcar, dando início a uma nova fase da história econômica do açúcar em nível mundial. 

A OMC, ao defender a liberalização dos mercados, rompe (lenta e gradualmente, 

porém de fato) com as estruturas de produção e comercialização da commodity até então 

predominantes, feitas com base num estrito controle governamental sobre a atividade. A partir 

da segunda metade da década de 1990 intensificam-se as campanhas em favor da liberalização 

desse mercado em escala mundial, fenômeno que ganha bastante intensidade na década de 

2000. Concomitantemente a esse processo, muitos países passaram a se agrupar em blocos 

regionais de cooperação econômica (ou a reestruturar esses modelos de organização política e 

econômica já existentes). Assim, cada vez mais o comércio mundial de açúcar passou a ser 

feito com base em acordos multilaterais, em que frequentemente se estabelecem tratados de 

livre-comércio e de cooperação regional entre as partes envolvidas, tais como ocorrem no 

âmbito da UE, NAFTA, ASEAN, ANZFTA e SADC, entre outros. Diante de uma economia 

mundializada, em que é cada vez mais intensa a interligação entre as distintas partes do globo 

e entre os diversos blocos econômicos, surgem importantes lideranças regionais na produção e 

comercialização de açúcar, tais como a Alemanha e a França na Europa; os Estados Unidos na 

América do Norte; a Índia no Subcontinente Indiano; a Tailândia no Sudeste Asiático; a 

África do Sul no Sudeste Africano e a Austrália na Australásia. O Brasil, entretanto, segue 
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tendência inversa, adotando uma postura de isolacionismo, confiante em sua sofisticada 

estrutura de produção, seu gigantesco volume produzido anualmente, sua elevada 

produtividade e no baixo custo de sua mercadoria, que o tornam atualmente o player 

hegemônico nesse mercado. Assim, em termos açucareiros, o Brasil tem para o mundo a 

mesma importância que a França tem para a Europa, a Tailândia para o Sudeste Asiático, a 

Austrália para a Australásia ou a África do Sul para o Sudeste Africano. 

O Brasil é também o único país do mundo a abrigar duas Macrorregiões 

Açucareiras de alcance mundial em seu território: o Nordeste Açucareiro e a MRCCSB. Em 

ambas a alternância entre esplendor comercial e crise econômica são elementos comuns. 

Pode-se dizer que a primeira crise da produção açucareira no Brasil teve início quando os 

holandeses foram expulsos do litoral nordestino (1654), momento que marcou o fim da 

hegemonia brasileira nesse ramo da economia agrícola mundial. A partir de então os 

produtores brasileiros presenciaram um longo período de dificuldades para fazer a inserção de 

seu açúcar no mercado internacional. Durante os séculos XVII, XVIII e XIX, alternaram-se 

momentos de maior e melhor inserção de seu produto, com outros em que sua participação era 

relegada a segundo ou mesmo terceiro plano em termos de importância relativa. Diante da 

concorrência com a produção beterrabeira europeia, assim como a canavieira advinda de 

outras partes do globo, e que se faziam muito mais vantajosas ao produtores estrangeiros, a 

situação enfrentada pelos senhores de engenhos do Brasil no final do século XIX era uma das 

mais difíceis de sua história. Sequer o vantajoso estímulo financeiro conferido pelo Governo 

Imperial, em prol do estabelecimento dos Engenhos Centrais, foi capaz de reverter tal 

situação. 

O Brasil atravessou, durante todo o século XX, uma série contínua de crises em 

sua economia açucareira, tendo ocorrido a primeira de suas grandes convulsões em 1929. O 

governo ditatorial de Getúlio Vargas criou, então, o Instituto do Açúcar e do Álcool, uma 

autarquia de elevada importância estratégica para sua governança sobre o país, que conseguiu 

evitar o mal maior no setor produtivo no Nordeste Açucareiro. O vertiginoso crescimento 

populacional e industrial verificado no Sul do país, notadamente em São Paulo e no Distrito 

Federal (cidade do Rio de Janeiro), foi capaz de amenizar a crise setorial advinda de sua falta 

de mercado. Entretanto, após a Segunda Guerra Mundial, num momento de redemocratização 

do país, teve início uma acirrada disputa interna pelo suprimento do mercado doméstico, 

polarizada entre os usineiros de São Paulo e os de Pernambuco. Sem condições para 
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concorrerem no mercado internacional, ambos promoveram uma intensa disputa dentro do 

próprio território nacional, em claro prejuízo aos nordestinos, cuja posição de principal 

economia açucareira nacional foi sendo gradualmente solapada. Neste momento, em que a 

economia canavieira nacional era estatalmente dirigida, o conflito político envolvendo os 

interesses dos produtores do “Norte” e do “Sul” do país foi constante. No ano de 1966, diante 

de uma profunda crise de superprodução açucareira, tem origem a divisão oficial do Brasil em 

duas regiões canavieiras distintas, submetidas e diferentes planejamentos governamentais: o 

Norte/Nordeste (associada ao Nordeste Açucareiro) e o Centro/Sul (associada à MRCCSB, 

ainda em vias de formação). 

Contraditoriamente, em nenhum momento essas seguidas crises setoriais 

vivenciadas incorreram em diminuição da produção de açúcar nem da área canavieira 

cultivada no país, recorrendo-se, na pior das hipóteses, à manutenção do status quo. Nos 

piores momentos esta economia foi refreada temporariamente, retomando em seguida seu 

contínuo processo de expansão. Em uma das mais sérias de suas crises cíclicas de 

superprodução, o governo ditatorial militar aprovou o Plano Nacional do Álcool, no ano de 

1975. Tal medida foi capaz de reverter a situação, redundando em nova e intensa expansão do 

setor. Nessa ocasião foi alçando ao primeiro plano de importância um segundo produto 

derivado da cana, o álcool anidro, que possibilitou a manutenção da contínua marcha de 

expansão da canavicultura nacional, inserindo novas e crescentes áreas no processo produtivo, 

fomentando a consolidação territorial da MRCCSB. Uma vez mais, entretanto, a medida 

oficial defendida pelo governo central mostrou paliativa, resultando nova crise setorial 

ocorrida no final da década de 1990. No início dessa década teve início o processo de 

liberalização da economia sucroalcooleira nacional, processo iniciado a partir da extinção do 

IAA e da retirada gradual da regulamentação estatal sobre o setor. 

Sendo a tendência de desregulamentação da atividade açucareira um fenômeno de 

escala mundial, o Brasil, devido a uma série de vantagens comparativas que apresenta (como 

as relacionadas ao clima, solo, topografia, existência de terras e mão de obra relativamente 

baratas, e infraestrutura já implantada), foi eleito como território preferencial aos 

investimentos internacionais. Fez-se então a presença maciça de empresas transnacionais no 

país, empenhadas em produzir em solo brasileiro a mercadoria que a população de seu país de 

origem necessita ou, simplesmente, produzir a baixo custo e elevada competitividade uma 

commodity para a qual terá amplo retorno econômico no mercado livre internacional. Pode-se 
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dizer que o Brasil ocupa, no início do século XXI, uma posição semelhante à que tiveram no 

passado Barbados (cujo apogeu foi na década de 1680), Santo Domingo (apogeu em 1780), 

Alemanha (1880) ou Cuba (1940), isto é, tornou-se indiscutivelmente o principal núcleo de 

fornecimento de açúcar ao mercado mundial. Para usarmos o jargão mais recorrente, o país 

tornou-se, em termos açucareiros, o “celeiro do mundo”. Assim, o Brasil retoma hoje, no 

início do século XXI, posição semelhante à que já tivera num passado remoto, quando, ainda 

no século XVII, em pleno início da História Moderna, foi o principal centro fornecedor de 

açúcar para o ainda bastante incipiente “mercado mundial”. 

É na atual conjuntura neoliberal que se consolida definitivamente a MRCCSB, 

vasta zona que adota tecnologias modernas de produção, tornando-se extremamente 

especializada numa produção agrícola específica. Essa Macrorregião Açucareira impõe-se 

hegemonicamente como a principal fornecedora mundial, fazendo frente a todas as outras 

grandes áreas produtoras, tais como o Subcontinente Indiano, a Europa, o Gran-Caribe, o 

Sudeste Asiático, a Australásia e o Sudeste Africano. Sua economia canavieira soma os 

mercados domésticos de açúcar, etanol e bioenergia elétrica – sem a distinção entre um 

produto principal e seus subprodutos derivados, sendo todos tidos como elementos 

essencialmente integrados – aos mercados externos de açúcar e etanol. Tal situação de enorme 

especialização produtiva confere ao país enormes vantagens concorrenciais no fornecimento 

de açúcar ao mundo, mas, em igual medida, o expõe aos grandes riscos derivados das cíclicas 

crises que historicamente se abatem sobre o setor. Na primeira década do novo milênio a 

atividade foi muito bem no país. Na primeira metade da década de 2010 o setor conseguiu um 

novo e importante mercado ao seu produto: a China - que no jargão coloquial é tida como a 

“fábrica do mundo”. Entretanto, a história prova que a demasiada especialização produtiva 

agrícola de qualquer região pode se tornar seu próprio calcanhar de Aquiles, e todos os 

canavicultores do país torcem para que Gileno Dé Carli (1954, p. 44) estivesse errado ao 

afirmar que “pode parecer exagero, pode parecer força de expressão, mas a verdade 

fundamental na economia açucareira é esta – fora do contingenciamento, não há solução”. 
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